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Geschiedenis schrijven van een plek is altijd kiezen. In de oneindige veelheid van gebeurtenissen die 

het verleden en straks ook het heden hebben vormgegeven brengen historici hiërarchie aan. Deze 

voorkeuren brengen reliëf aan in dat verleden. De keuzes en de interpretaties van de bij voorkeur 

vakbekwame historici zijn echter al evenzeer een weerspiegeling van de persoonlijkheid van de 

historicus en van de tijd waarin hij of zij leeft. Historici uit de vroege twintigste eeuw vonden heel 

andere zaken belangrijk of droegen heel andere verklaringen aan voor bepaalde fenomenen dan hun 

vakgenoten uit de tweede helft van de twintigste eeuw, en binnen een halve eeuw zullen die interesses 

en denkkaders opnieuw naar andere onderwerpen en andere interpretaties verschuiven. 

Het chronologische overzicht dat hier een keuze van ‘hoogtepunten’ uit het Mechelse verleden brengt, 

is dan ook niet veel meer dan een tijdsopname van bepaalde interesses van historici vandaag en in de 

voorbije decennia. Als dusdanig is het een autoritaire visie, een keuze die door de visie van één 

vakhistoricus is tot stand gekomen. Het blijft noodgedwongen ook een persoonlijke en heel tijdelijke 

visie op wat Mechelen in de loop der tijden heeft gemáákt en nog voortdurend maakt, die nooit te 

nemen of te laten kan zijn. 

Meer weten? 

Lezers die meer willen weten over onderstaande gebeurtenissen, vinden nog altijd hun gading in het 

meest recente overzicht van de Mechelse geschiedenis dat is samengesteld door Raymond Van Uytven 

en waar voor de meeste onderwerpen ook een uitstekende basis wordt gelegd om je verder in een 

problematiek in te lezen (De geschiedenis van Mechelen. Van heerlijkheid tot stadsgewest, Tielt, 

Lannoo, 1991). Aan het einde van bepaalde gebeurtenissen vind je meer recente publicaties terug als 

die het beeld van een bepaalde gebeurtenis hebben veranderd.  

 

1° 1000 – Mechelen vóór Mechelen 

Een nieuwe stad op een kruispunt van wegen 

Over de vroegste geschiedenis van Mechelen als stad tasten we erg in het duister. Archeologische 

opgravingen en een klein aantal niet onbesproken bronnen uit de vroege middeleeuwen maken alvast 

duidelijk dat een bewoningskern was ontstaan op de zuidelijke oever van de Dijle en aan een kruispunt 



van verkeerswegen die Keulen en Vlaanderen verbonden. Alleszins werd de plek in Latijnse 

oorkonden al rond het jaar 1000 Maslinas genoemd, en wellicht wijzen ook teksten uit de negende 

eeuw al op bewoning in het huidige Mechelen. Er zou zelfs sprake geweest zijn van plunderingen door 

Vikingen rond 880. 

Een domein Mechelen hoorde in de late tiende eeuw toe aan de bisschop van Luik, meteen het 

startpunt voor de wat aparte juridische situatie van de stad en haar onmiddellijke omgeving, omdat het 

gebied zo ontsnapte aan de rechtstreekse controle van het veel grotere Brabant. Deze speciale positie 

zal de latere geschiedenis van de stad blijven bepalen, als enclave tussen de grote territoriale 

vorstendommen in de Nederlanden, zoals Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Holland. Het zorgde 

er vanaf de vijftiende eeuw voor dat de Bourgondische hertogen en Habsburgse vorsten Mechelen 

uitkozen als vestigingsplaats voor hun centrale gerechtsorganen. 

Maar vóór het jaar 1000 waren we nog niet zover. Veel meer dan een concentratie van enkele houten 

woningen was Mechelen in die tijd nog niet. Algemeen wordt Onze-Lieve-Vrouwe-over-de-Dijle als 

de moederparochie van de stad beschouwd. Pas in de tiende eeuw verschoof het zwaartepunt van de 

stad naar de rechteroever van de Dijle, waar een complexe marktinfrastructuur groeide en waar rond 

de verering van de zevende-eeuwse Rombout, een wellicht Ierse missionaris, een religieuze kern 

ontstond, met in de negende eeuw een abdij die rond 1000 tot het Sint-Romboutkapittel werd 

omgevormd. De combinatie van religieuze en commerciële centraliteit was het echte startschot voor de 

stedelijke ontwikkeling. 

De plek: Lamotsite 

Vóór Mechelen vooral op de rechteroever van de Dijle tot ontplooiing kwam, was er in de negende en 

tiende eeuw op de linkeroever, in de buurt van de huidige Lamotsite, waarschijnlijk een portus of 

rivierhaven gevestigd. Opgravingen legden wellicht zelfs sporen van een kademuur bloot. 

Meer weten? 

De nieuwsbrieven van de Dienst Archeologie van de stad Mechelen bieden een mooi overzicht van 

recente vondsten. Geïnteresseerde lezers kunnen ook terecht in publicaties als Het Steen en de burgers. 

Onderzoek naar de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen, Mechelen, 2007.  

 

2° 1213 – Mechelen heeft een lakenhal 

Een kleine textielgigant: Mechelen als middeleeuwse arbeidersstad 



 “Gentse, Ieperse, Dowaaise, maar ook Mechelse en Brusselse lakens: er zijn geen mooiere om te 

zien.” Dat vertelden de kooplieden aan het begin van de veertiende eeuw op de internationale 

jaarmarkten van de Lendit vlak bij Parijs. Mechelse textielproducenten hadden op relatief korte tijd 

een grote reputatie opgebouwd en hun Mechelse lakens werden rond 1300 zowaar een geduchte 

concurrent voor de wollen stoffen van de lakenproducenten in Gent, Ieper en Douai. Nochtans waren 

die Vlaamse steden stuk voor stuk veel groter. Mechelen telde rond 1400 ca. 12.000 inwoners, terwijl 

Gent er als grootste stad ten noorden van de Alpen na Parijs meer dan 64.000 had. Maar Mechelens 

textielindustrie zat wel in de lift. In de dertiende eeuw begonnen Mechelse ondernemers hun wollen 

lakens op de grote internationale jaarmarkten van Champagne te verkopen en voerden ze 

hoogwaardige Engelse wol als grondstof in. In de late middeleeuwen waren de dure Mechelse lakens 

gegeerd bij rijke consumenten in vooral Zuid- en Centraal-Europa. De gevolgen waren navenant.  

Het lijdt geen twijfel dat de explosieve stadsgroei in de dertiende en vroege veertiende eeuw 

rechtstreeks te maken had met de inwijking van grote groepen textielarbeiders: wevers, vollers, 

ververs en scheerders. Ook vrouwen waren massaal in de textiel actief, vanaf de late middeleeuwen 

vooral buiten de beter betaalde productiefasen: als wolkamster, garenspinster of lakennopster (zij 

verwijderden oneffenheden in de stof). Op het hoogtepunt van de nijverheid, in de veertiende eeuw, 

stelde de lakennijverheid wellicht meer dan de helft van de bevolking tewerk. Maar de industrie kreeg 

al snel te kampen met concurrentie en werd gedwongen, vanwege de relatief duurdere 

productieomstandigheden eigen aan grote steden, zich in niches te specialiseren. Ondernemers gingen 

zich toeleggen op de productie van extreem dure kwaliteitslakens, waar dure loonkosten minder zwaar 

doorwogen. Anderen schakelden over op de zogenaamde ‘nieuwe draperie’, goedkopere weefsels voor 

de middengroepen in de samenleving. De omschakeling had grote gevolgen voor de sociale 

samenstelling van de Mechelse bevolking. Lakenondernemers georganiseerd in ambachten vochten het 

handelsmonopolie in grondstoffen en afgewerkte producten aan van de in het lakengilde verenigde 

kooplieden. Deze groepen bevochten zich de hele late middeleeuwen niet alleen toegang tot 

economische, maar ook tot de politieke macht. 

De bloei bleef niet duren. Al vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw ging de Mechelse 

lakenproductie erop achteruit en de Mechelse lakenondernemers zagen zich verplicht nog meer in 

kwaliteit en minder in kwantiteit te investeren. De tewerkstelling veranderde hierdoor van karakter. 

Jobs werden schaars en waren steeds meer voorbehouden voor vakspecialisten. Van een 

geproletariseerde industrie onder leiding van rijke kooplieden en grote ondernemers werd de industrie 

voortaan geleid door iets minder kapitaalkrachtige middengroepen van kleine bedrijfsleiders, die enkel 

de duurste grondstoffen zouden gaan gebruiken. Met succes: de dure Mechelse lakens bleven nog tot 

op het einde van de zestiende eeuw op de internationale exportmarkten aanwezig. 

Plek: de lakenhal  



De oudste vermelding van een lakenhal dateert al van 1213. De Mechelse lakens werden er verhandeld 

en hun kwaliteit werd er gecontroleerd. De huidige lakenhal aan de Grote Markt werd gebouwd in de 

veertiende eeuw. Ze kreeg er een onafgewerkt gebleven belforttoren bij (nu Unesco-werelderfgoed). 

Meer weten?  

Peter Stabel, ‘The move to quality cloth. Luxury textiles, labour markets and middle class identity in a 

medieval textile city. Mechelen in the late thirteenth and early fourteenth centuries’, in: Bart Lambert 

and Katherine Wilson (eds.), Luxury textiles in Italy and the Low Countries in the late medieval and 

early modern period, London, Ashgate, 2014 (ter perse). 

 

3° 1302 – Een ambachtsrevolutie, niet alleen in Vlaanderen 

Een ‘heerlijke’ stad: stad en stadsbestuur in de middeleeuwen 

Mechelen had in vergelijking met de grote buren Antwerpen, Brussel of Gent een wat apart statuut. 

Het was een ‘heerlijke’ stad, wat betekende dat ze niet viel onder een van de grotere territoriale 

vorsten in de regio, zoals de graaf van Vlaanderen of de hertog van Brabant. Mechelen werd door een 

eigen ‘heer’ bestuurd. Deze functie werd lange tijd waargenomen door leden van de familie Berthout, 

die vanaf het einde van de twaalfde eeuw steeds meer controle verwierven over de Heerlijkheid 

Mechelen. Zo werden de Berthouts de facto heer van de stad. Toch was de macht van deze adellijke 

familie niet helemaal onomstreden. Ook de Brabantse hertog liet zich vaak in met het interne reilen en 

zeilen van de stad. Maar in naam van de stadsheer werd recht gesproken en de samenleving bestuurd 

door een college van twaalf tot veertien schepenen. 

De bestuursfunctie bleef lange tijd het speelterrein van een zeer kleine, elitaire groep van een 

twintigtal families. Maar de sociale transformaties in de stad, vooral met de opkomst van de 

lakennijverheid, brachten ook andere groepen op de voorgrond. Het conflict kon niet uitblijven. 

Spanningen liepen net als in Brugge op in 1301 en bestuurlijke hervormingen konden niet uitblijven. 

Een jaar later, in 1302 werd zelfs een toezicht uitoefenend college van zogenaamde ‘gezworenen’ 

aangesteld, belast met de controle van het bestuur en de stadsfinanciën. Het waren vertegenwoordigers 

van de stedelijke ambachtsgilden en de lakenondernemers. De oude elites bracht de rebelse 

ambachtslieden echter al snel weer in het gareel. Met hulp van de hertog van Brabant en de Berthouts 

slaagden zij erin de stad in 1303 opnieuw te onderwerpen. Maar de hervormingen konden niet 

helemaal ongedaan worden gemaakt. Na 1305 werd de toegang tot de politieke macht in Mechelen 

opengesteld voor ambachtslieden, en een groter aantal families participeerde in het stadsbestuur. 

Helemaal open werd dat bestuur niet. Gedurende de late middeleeuwen en ook nadien slaagde een 

beperkt aantal welgestelde families erin de macht grotendeels te monopoliseren. 



Plek 

De Brusselpoort of ‘Overste Poort’ is nog de enige middeleeuwse stadspoort van wat ooit de 

indrukwekkende tweede omwalling van de dertiende-eeuwse stad was. De poort overleefde de afbraak 

van de muren en andere stadspoorten die in 1781 begon en onder meer onder Napoleon werd 

voortgezet. Op het tracé werden boulevards aangelegd, waardoor later de aanleg van de R12 mogelijk 

werd. 

 

4° 1452 – De toren geraakt maar niet af  

Sint-Rombout in Mechelen 

Het symbool van de stad Mechelen was uiteraard de grote kerk toegewijd aan Sint-Rombout. Het 

kapittel speelde, lang voor de kerk in het midden van de zestiende eeuw een bisschoppelijke 

kathedraal werd, een cruciale rol in de stad, al telde die in haar middeleeuwse gedaante nog zes andere 

parochies. De verering van Sint-Rombout gaf vorm aan het religieuze en culturele leven in de stad, 

met vooral de grote Peisprocessie die vanaf 1302 jaarlijks uitging. 

Devotie was in de stad ook een heel publiek gegeven. Vaak wordt het fenomeen als ‘optelreligie’ 

omschreven. Door een opeenstapeling van (vaak betalende) religieuze diensten meenden de gelovige 

stedelingen hun eigen zielenheil of dat van hun naasten gunstig te kunnen beïnvloeden. Velen 

verenigden zich in religieuze broederschappen, maar ook schuttersgilden en ambachten organiseerden 

hun devotionele praktijken in kerken en kapellen, of ze organiseerden feestelijkheden met vaak ook 

een religieuze dimensie. Toch was niet alles even publiek. Vooral vanaf de vijftiende eeuw vond er 

een verinnerlijking plaats van de devotionele praktijk, waarbij men de uiterlijkheden van de publieke 

devotie met steeds meer argwaan bekeek. Eerst de zogenaamde Moderne Devotie, en later ook het 

beginnende protestantisme, trokken heel wat Mechelaars weg van de katholieke mainstream. 

Plek: Sint-Romboutstoren  

Het stadsicoon van de Mechelaars is ongetwijfeld de toren van de kathedraal. De bouw van het huidige 

kerkgebouw startte in de dertiende eeuw maar duurde tot in de zestiende eeuw. De toren, waaraan men 

in het midden van de vijftiende eeuw begon en die net als menig ander gebouw uit die tijd van de hand 

van de Keldermansdynastie was, werd nooit afgewerkt. De vermoedelijk geplande hoogte van meer 

dan 160 meter werd nooit bereikt: rond 1520 haalde men de huidige hoogte van net geen 100 meter. In 

tegenstelling tot de kathedraal zelf was de toren een grotendeels burgerlijk gebouw, eigendom van de 

stad en haar bestuur. 

 



5° 1507 – De ‘Vrouwen’ van Mechelen  

Gezagsgetrouwe residentiestad en stad van de Grote Raad 

Toen de Bourgondische hertogen steeds meer landsheerlijkheden in de Nederlanden onder hun gezag 

brachten, deed de nood zich gevoelen om naast de regionale bestuurlijke en gerechtelijke instellingen 

ook ‘vorstendomoverschrijdende’ instellingen in te richten. Zo wilden ze een proces van fiscale 

eenmaking en meer bestuurlijke efficiënte op gang brengen. Filips de Goede had al een Staten-

Generaal opgericht om met zijn onderdanen over belastingen te onderhandelen, en met de Orde van 

het Gulden Vlies wilde hij ook de grote adel aan zich binden. Later, in 1491, werd een kapittel van 

deze orde in de Mechelse Sint-Romboutkerk georganiseerd. 

Onder Filips’ zoon versnelde dit beleid nog. In 1473 vestigde Karel de Stoute een centrale rechtbank 

in Mechelen. Voordien waren de grote gerechtshoven, zoals de Raad van Vlaanderen en de Raad van 

Brabant, in theorie juridisch ondergeschikt aan het Parlement van Parijs (voor het graafschap 

Vlaanderen) of de keizerlijke gerechtshoven (voor Brabant). Met het Parlement van Mechelen, dat 

later de Grote Raad werd genoemd, wilde Karel zijn territoria aan de invloed van deze traditionele 

feodale banden onttrekken. De raadsleden bleven tot het einde van het ancien régime in de stad 

aanwezig. Daar bleef het niet bij. Na de dood van Karel en de periode van politieke chaos met het 

aantreden van Maximiliaan van Oostenrijk, die was gehuwd met Karels enige dochter Maria, 

fungeerde Mechelen steeds vaker als uitvalsbasis voor de nieuwe Habsburgse machthebbers. Als dank 

voor zoveel loyauteit (of bereidheid tot collaboratie met de Habsburgse politiek, afhankelijk van het 

standpunt) verkreeg de stad het recht de adelaar aan haar wapenschild toe te voegen. 

Het was dan ook geen toeval toen in 1507 Margareta van Oostenrijk, de nieuwe landvoogdes die 

namens haar broer Filips de Schone en later namens haar neef Karel V regeerde, de stad Mechelen 

uitkoos als residentiestad, niet de meer traditionele machtscentra in de Nederlanden: Brussel, Rijsel of 

Den Haag. Eerder al had de weduwe van Karel de Stoute, Margareta van York, Mechelen als 

woonplaats uitgekozen. In het zog van de landvoogdes volgde de hoge adel, die zich bij de al in 

Mechelen vertoevende raadslieden voegde en er prestigieuze stadspaleizen bouwde of verbouwde. De 

stad werd een echte bouwplaats. Architecten, humanisten en kunstenaars werden aangezogen door 

deze concentratie van rijke consumenten en mecenassen. Mechelen was even een van de meest 

dynamische cultuurcentra in Europa. Maar het liedje duurde niet lang. Na de dood van Margareta van 

Oostenrijk in 1530 koos de nieuwe landvoogdes Maria van Hongarije voor het paleis van de 

Coudenberg in de oude hoofdstad Brussel. Mechelen werd opnieuw wat het eerder was: een 

provinciestad. 

Plek: Hof van Savoye 



Margareta van Oostenrijk vestigde haar hofhouding in het Hof van Savoye, een stadspaleis dat eerder 

aan een raadsheer had toebehoord. Het gebouw werd tijdens haar regering en op last van de stad door 

Rombout Keldermans verbouwd tot een van de eerste echte renaissancepaleizen in de Nederlanden. 

Na Margareta’s dood behield het een residentiële functie, onder andere voor Granvelle, een van de 

bepalende politieke figuren in de Nederlanden onder Filips II. In de zeventiende en achttiende eeuw 

was de Grote Raad, het hoogste rechtscollege in de Zuidelijke Nederlanden, er gevestigd. Nadien 

kreeg het gebouw de functie van lokaal gerechtshof en onderging het in de tweede helft van de 

negentiende eeuw een stevige verbouwing in neorenaissancestijl. 

Meer weten? 

Dagmar Eichberger (ed.), Dames met Klasse. Margareta van York en Margareta van 

Oostenrijk,Leuven, Davidsfonds, 2005. 

 

6° 1572 en 1580 – De stad gebrandschat 

De Spaanse en Engelse furie en hun nasleep 

Als symbolische hoofdplaats van het katholieke geloof in de Spaanse Nederlanden lag Mechelen in de 

frontlijn van de religieuze troebelen die de tweede helft van de zestiende eeuw zo hebben gekenmerkt. 

Hoewel ook in Mechelen ketters, zoals lutherse of anabaptistische en later ook calvinistische 

protestanten werden omschreven, op de brandstapel eindigden, bleef het overgrote deel van de 

bevolking katholiek en gezagsgetrouw. 

Alles veranderde met het zogenaamde ‘Wonderjaar’ 1566, toen in de Zuidelijke Nederlanden de 

Beeldenstorm woedde. Kerken werden bestormd, beelden kapotgeslagen, clerici aangevallen. De 

reactie liet niet op zich wachten. Met harde hand trachtten Spaanse troepen onder leiding van de hertog 

van Alva de orde te herstellen: zestien Mechelaars werden terechtgesteld en 83 uit de stad verbannen. 

Maar het deksel was van de ketel. Het verzet tegen Spanje organiseerde zich op alle niveaus, en de 

grote opstand der Nederlanden werd onvermijdbaar. Ook Mechelen maakte hardhandig kennis met de 

gevolgen van de vijandelijkheden. In augustus 1572 werd de stad bezet door de Staatse troepen van 

Willem van Oranje, die begin oktober plaats moesten maken voor de Spaanse soldaten van Alva zelf. 

Dat verliep allesbehalve vlekkeloos. Slecht betaald en ondervoed plunderden de troepen de stad tijdens 

de zogenaamde ‘Spaanse Furie’, en maakten ze talloze slachtoffers. De ambachten werden ontbonden 

en het bestuur werd overgenomen door een koningsgetrouwe gouverneur. 

De strijd ging op en af en het bestuur door gematigde katholieken in Mechelen werd voortdurend 

aangepast aan wie op dat moment de overhand leek te hebben. Tot in 1579 de koningsgetrouwen het 

heft in handen namen en Farnese als gouverneur erkenden. De opstandelingen, die steeds verder waren 



geradicaliseerd, reageerden door de stad in april 1580 in te nemen. De geschiedenis van 1572 

herhaalde zich. Nu waren het vooral de Engelse soldaten in het Staatse leger die aan het plunderen en 

moorden sloegen. Maar vooral: er werd een nieuw calvinistisch bewind ingesteld. Tot 1585, wanneer 

de koninklijke troepen van Farnese de Staatsen verjoegen, bleef Mechelen een Calvinistische 

Republiek, net als Gent en Antwerpen. 

Opmerkelijk is hoe de twee partijen zowel de Engelse als de Spaanse Furie als propaganda inzetten. 

De calvinisten verweten de Spaanse troepen hun barbaarse praktijken, terwijl vooral na de restauratie 

van het katholieke bewind de Engelse Furie en de “martelaren”, veelal vermoorde clerici, werden 

herdacht. De clerici die tijdens de Spaanse Furie evengoed slachtoffers waren, werden veel minder als 

martelaren beschouwd. Tijdens de Calvinistische Republiek werden de gruwelijkheden van de Engelse 

Furie dan weer doodgezwegen. Na 1585 werd de Spaanse Furie een verhaal à la “dat doen soldaten nu 

eenmaal”, terwijl de Engelse Furie als een aanslag op het ware geloof werd beschouwd. Herinnering is 

tot de dag van vandaag nooit een onschuldige en ideologisch neutrale activiteit. 

Plek: Grote Markt 

Een bekende prent van Frans Hoogenberg toont hoe de Staatse troepen op 9 april 1580 via de 

IJzerenleen de Mechelse markt bestormen en tussen het oude schepenhuis en de lakenhal tekeergaan. 

Een van de saillante verhalen over de Engelse Furie was dat van het jonge begijntje Anna Van Roy, 

die onder haar kleed een deel van de schedel van Sint-Rombout de kerk uitsmokkelde. Op de markt 

werd ze tegengehouden door Staatse soldaten, maar toch slaagde ze erin de reliek uit calvinistische 

handen te redden. Samen met vergelijkbare heldendaden werden deze verhalen door de Katholieke 

Reformatie na 1585 gecultiveerd.  

Meer weten?  

David de Boer, “In memoriam” versus “damnatio memoriae.” Civic experiences of revolt, in: Guido 

Marnef en Peter Stabel (red.), Urban identities in late medieval and early modern Mechelen, (in 

voorbereiding). 

 

7° 1647 – De nieuwe kerk van het begijnhof wordt ingewijd 

Vrouwelijke devotie in het Groot Begijnhof 

Net als in de meeste stedelijke centra van de Lage Landen ontstond in Mechelen aan het einde van de 

twaalfde eeuw een aanvankelijk kleine en ongeorganiseerde gemeenschap van ‘vrome vrouwen’ die 

hun leven aan gebed wijdden, zonder dat ze permanente religieuze geloften aflegden. Vanaf de vroege 



dertiende eeuw is er sprake van begijnen die zich officieel organiseerden en zich in het huidige Klein 

Begijnhof binnen de stad vestigden, achter de Sint-Katelijnekerk. 

Door de explosieve groei van het aantal begijnen rees al snel de vraag naar een veel groter terrein. In 

1259 kregen de Mechelse begijnen van de bisschop van Kamerijk de toestemming om zich buiten de 

stadsmuren te vestigen. Het Groot Sint-Katharinabegijnhof, tussen de Antwerpse Poort en de Dijle, 

werd gesticht onder impuls van Maria Van Lummen, de vrouw van stadsheer Wouter Berthout. Het 

groeide snel uit tot een echte kleine stad met een aparte omwalling en bevolkt door alleen of in groep 

levende vrouwen. Naast adellijke dames vonden bovendien steeds vaker ook vrouwen van een lagere 

afkomst de weg naar het begijnhof: aan het einde van de middeleeuwen telde de gemeenschap liefst 

1600 tot 1900 begijnen en in het midden van de zestiende eeuw was de bekende Florentijnse 

chroniqueur Lodovico Guicciardini danig onder de indruk van de ongeveer 1500 Mechelse begijntjes. 

Deze aantallen werden zeker ook veroorzaakt door het structurele vrouwenoverschot dat premoderne 

stedelijke samenlevingen kenmerkte. In die zin boden de begijnhoven deze vrouwen niet alleen een 

mogelijkheid om los van de gangbare normen een leven in te richten, het was voor tal van families ook 

een mogelijkheid om moeilijk huwbare vrouwen een zinvol bestaan te geven buiten de gewone 

familieverbanden. Voor de meeste begijnen gold alvast dat hun leeftijd van intrede vaak erg dicht bij 

de gebruikelijke huwelijksleeftijd lag. 

In het jaar 1578 besloot het stadsbestuur het grote begijnhof buiten de stadsmuren plat te branden, 

opdat het naderende Habsburgse leger het niet als uitvalsbasis kon gebruiken. Pas na het Calvinistisch 

Bewind vestigden de begijnen zich weer in de stad, ditmaal in de buurt van de Nonnenstraat, waar 

huizen en gronden werden opgekocht. De nieuwe plek kreeg ook eigen toegangspoorten. De begijnen 

werden zo een onderdeel van de Katholieke Reformatie die het stedelijke landschap van Mechelen zo 

heeft getekend. Meteen was de site van het huidige begijnhof aangelegd. Dat bleef bestaan tot aan de 

opheffing door de Franse revolutionaire regering in 1796. Al eerder in de achttiende eeuw was het 

succes van de begijnenbeweging erg getaand. Het aantal begijnen daalde zienderogen, van 

zevenhonderd rond 1720 tot nog driehonderd in 1790. In de negentiende eeuw werd het begijnhof 

hersteld en er bleven in Mechelen begijnen actief tot de jaren 1980. 

Plek: Begijnhofkerk 

De Begijnhofkerk in barokstijl, gewijd aan de heilige Alexius en aan de heilige Katharina, de 

begijnenpatroonheilige bij uitstek, werd in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd, toen de 

begijnen binnen de stadsmuren waren teruggekeerd. Ze werd in 1647 ingewijd. Onder meer Lucas 

Faydherbe en schilders als Jan Cossiers werkten mee aan de decoratie.  

Meer weten?  



Walter Simons, Cities of Ladies: beguine communities in the medieval Low Countries, 1200-1565, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001. 

 

8° 1687 – Mechelaars blussen de maan 

Katholieke Reformatie 

In de nacht van 27 januari 1687 bleek nog maar eens de gehechtheid van Mechelaars aan hun toren. 

Enkele inwoners die ’s avonds nog heel laat op pad waren (en misschien iets te lang in de herberg 

hadden gezeten) dachten dat de toren van de Sint-Romboutkathedraal in brand stond. Ze sloegen 

alarm. Als we de getuigenissen mogen geloven, liep het op de markt algauw storm met goedgelovige 

Mechelaars die hun toren wilden redden. Tot bleek dat een en ander gezichtsbedrog was geweest door 

het maanlicht. 

Dit soort volksverhalen was in deze periode erg verspreid. Het waren heus niet enkel Mechelaars die 

op deze manier met spot werden beladen, maar het verhaal is ook belangrijk als indicator van een 

aantal sociale en culturele fenomenen. Het wijst alleszins op het feit dat de toren, wellicht niet 

toevallig de belangrijkste kerktoren, de harten van de stedelingen erg beroerde. Dat is op 

merkwaardige wijze tot de op dag van vandaag zo gebleven. Ook het referendum in 2014 over het 

weer aanbrengen van een wijzerplaat op de Rombouttoren draaide uit op een emotioneel beladen debat 

dat de mensen niet onberoerd liet. (De parallel gaat ook verder, omdat dit debat ook buiten de stad al 

evenzeer een voorwerp van spot was.) 

Het maanblusverhaal toont echter veel meer aan: het wijst op het belang van het geloof als 

identiteitsverstrekkend element en op de sociale cohesie die dat opriep. Kerken en kloosters, straten en 

pleinen kregen door de triomferende Katholieke Reformatie allemaal een nieuw aanzien. Barokke 

gevels verdrongen oude middeleeuwse façades, kerkelijke interieurs veranderden in zwaar versierde 

marmeren schrijnen, schilders en beeldhouwers konden de bestellingen nauwelijks bijhouden. 

Mariabeelden werden op straathoeken opgericht om mensen tot piëteit aan te zetten. Synodes van 

geestelijken, catechese en preken, en vooral rechtstreekse controle door de parochiegeestelijkheid 

moesten de gelovigen disciplineren en hen van bij hun geboorte tot aan hun dood de goede richting 

aanwijzen. Scholen werden opgericht om dat juiste geloof te verspreiden.  

Plek: Sint Pieter- en -Paulkerk 

Mechelen staat vol met de nieuwe kerken en andere religieuze gebouwen die in het zog van de 

Katholieke Reformatie de gelovigen opnieuw op het juiste spoor moesten zetten. De kerk van Onze-

Lieve-Vrouw van Hanswijk van Lucas Faydherbe is met haar prachtige rotonde wellicht het mooiste 

voorbeeld, maar als geen enkele andere orde moesten vooral de jezuïeten de nieuwe disciplinering in 



goede banen leiden. Hun kerk, de Sint-Pieter- en -Paulkerk op de Veemarkt, werd tussen 1669 en 1694 

gebouwd. 

 

9° 1764 – Mechelse kant beheerst de economie  

Mechelse vrouwen aan de slag  

Na de Beeldenstorm volgde een korte ‘nazomer’, met in de hoofdrol vooral de diverse 

kunstnijverheden die in dienst van de Katholieke Reformatie de kerken en kloosters opnieuw moesten 

bekleden met barokke pracht. En de succesvolle Mechelse schilderkunst produceerde grote volumes 

canvasschilderijen voor de export naar Zuid- en Midden-Amerika. De zeventiende en de eerste helft 

van de achttiende eeuw bleken echter vooral een periode van economische stagnatie. Slechts één 

sector kon nog grote aantallen Mechelaars tewerkstellen: steeds meer vrouwen gingen aan de slag als 

kantklossters. Het was echter vaak een noodgedwongen overlevingsstrategie, omdat de lonen 

bijzonder laag waren. Maar voor veel Mechelse gezinnen was dat extra-inkomen meer dan welkom, 

omdat tewerkstelling in andere sectoren steeds moeilijker werd. 

Mechelse kant werd succesvol als exportproduct naar Frankrijk, Engeland en uiteraard Spanje en de 

Nieuwe Wereld. Tot diep in de achttiende eeuw werkten in de kantsector duizenden Mechelse 

vrouwen. De industriële telling van 1764 maakt melding van 150 kanthandelaren en ongeveer 4500 

kantklossters. De jaarlijkse productie werd toen op liefst 800.000 gulden geschat, waar uiteraard 

vooral de handelaren aan verdienden. Enkele decennia later was in 1796 meer dan één op vier van de 

Mechelse vrouwen in kant actief. 

Plek: het Kanaal Dijle-Leuven in Battel (Zennegat) 

In de achttiende eeuw werd zwaar geïnvesteerd in de transportinfrastructuur. Steenwegen en nieuwe 

kanalen moesten het handelsverkeer stimuleren. In de jaren 1730 financierde de stad mede de aanleg 

van de steenweg naar Leuven en vanaf 1750 werd een kanaal naar Leuven gegraven. De diverse 

nieuwe transportwegen waren ook elkaars concurrenten. De tolinkomsten, de zogenaamde 

bareelrechten, van de steenweg naar Leuven daalden spectaculair toen het kanaal in gebruik werd 

genomen en de Mechelse stapelrechten kwamen er zwaar door in verdrukking, tot Jozef II ze in 1784 

afschafte. 

Meer weten? 

Bruno Blondé, Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de 

ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), Brussel, Paleis der 

Academieën, 1999. 



 

10° 1835 – De eerste trein in Mechelen 

Een provinciestad in de Industriële Revolutie 

Voor een stad die het vertrekpunt vormde van de eerste spoorlijn in het pas onafhankelijke België, 

sprong Mechelen slechts heel aarzelend op de trein van de mechanisering en industriële vernieuwing 

die België in de loop van de negentiende eeuw in een industriële grootmacht transformeerde. In 

tegenstelling tot Gent was de textieltraditie er grotendeels verloren gegaan en uiteraard kon de stad 

zich niet meten met de explosief groeiende nieuwe industriesteden van Wallonië rond Luik en in de 

Borinage. 

Mechelen bleef lange tijd trouw aan zijn traditionele ambachtelijke productie van lederbewerking en 

kant, die de hele achttiende eeuw vrij succesrijk waren gebleven. Toch kwamen ook andere sectoren 

op: katoenspinnerijen en -drukkerijen brachten vernieuwing in het industriële weefsel van de stad, 

maar de mechanisering zelf drong slechts heel traag door. Het eerste mechanische weefgetouw werd in 

1813 in gebruik genomen, maar die ene zwaluw kondigde allerminst de lente van economische 

innovatie aan. 

Pas met de Belgische onafhankelijkheid in 1830 lijkt er toch een versnelling op te treden en het was de 

trein die de spreekwoordelijke kar trok. Mechelen werd na de ingebruikname van het traject naar 

Brussel (5 mei 1835) een waar knooppunt in het steeds dichter wordende spoorwegennet dat België als 

opkomende industriële natie uitbouwde. Verder kwamen metaal- en vooral houtverwerkende 

nijverheden op de voorgrond. In het Arsenaal werd het rollend materiaal van de Belgische spoorwegen 

gemaakt en onderhouden – rond 1890 werkten daar niet minder dan 3500 arbeiders, een kwart van alle 

arbeiders in de stad – en in het zog van dit staatsbedrijf ontwikkelden zich ook enkele 

privémaatschappijen. 

Mechelen werd ook een echte meubelstad, maar in deze sector was er veel minder sprake van 

schaalvergroting. De meubelmakerij bleef op ambachtelijke kennis steunen. De industrie richtte zich 

in de tweede helft van de negentiende eeuw wel op goedkopere standaardproducten, waardoor 

arbeidsdeling kon worden geoptimaliseerd en lonen laag konden blijven. Pas rond 1900 werd de 

industrie meer gemechaniseerd. Er was dus ook een sociaal passief. De oude, ambachtelijk 

georganiseerde sectoren kwijnden weg en vooral vrouwen verloren hierbij inkomsten, omdat de 

kantindustrie in de loop van de negentiende eeuw nagenoeg verdween. Lonen bleven laag en sociale 

conflicten bleven niet uit, met vooral in het midden van de negentiende eeuw en in de jaren 1880 en 

1890 stakingsgolven als gevolg, toen de jonge Belgische Werkliedenpartij en de opkomende 

vakbonden hun eisen gingen stellen. De katholieke en liberale bewegingen volgden al snel in een strijd 

om de arbeidersbeweging te organiseren, en mutualiteiten en coöperatieven zagen vanaf de jaren 1880 



het licht. Toch bleef vooral dankzij de prijsdaling van landbouwproducten en consumptiegoederen de 

koopkracht van loonarbeiders in relatieve termen stijgen.  

Plek: Centrale Werkplaats Mechelen (Arsenaal)  

Op het industrieterrein van de Belgische spoorwegen, de zogenaamde ‘Centrale Werkplaats’, werden 

vanaf 1839 herstellingen uitgevoerd en voertuigen geassembleerd. De naam ‘Arsenaal’ kwam van een 

eerdere werkplaats in een voormalig dominicanenklooster in de Goswin de Stassartstraat, dat sedert de 

Franse Revolutie als wapenarsenaal dienst had gedaan. Het terrein werd stelselmatig vergroot tot 36 

hectare en biedt een uniek overzicht van grootschalige bedrijfsarchitectuur vanaf 1840 tot na de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

11° 1914 – Een stad in oorlog 

Mechelen in de wereldoorlogen 

Mechelen bleef in de twintigste eeuw niet van oorlogsonheil gespaard. Nadat de Duitse legers op 4 

augustus 1914 België waren binnengevallen, namen ze op 28 september de stad in. Dat gebeurde in 

het kader van de slag om de Antwerpse forten, en dan vooral de forten in de buurt van Mechelen zelf 

bij Walem en Sint-Katelijne-Waver. Mechelen was al op 25 augustus in de vuurlinie komen te liggen 

met zware beschietingen. De oorlogsgruwel trof vooral de omgeving, maar de herhaaldelijke 

bombardementen lieten ook in de binnenstad sporen na. De stad werd nagenoeg verlaten en de 

omgeving van de IJzerenleen werd zwaar verwoest, waarbij ook het Schepenhuis werd beschadigd. 

Ook elders in de stad moest er puin worden geruimd. Het Hof van Busleyden en zelfs de Sint-

Romboutstoren werden geraakt; de vernieling van het historische uurwerk op de toren dateert van 

toen. Pas in de loop van het najaar keerde de verschrikte bevolking terug. Mechelen had daarna, net als 

de andere bezette steden, zwaar te lijden onder de Duitse bezetting, die in België een ware 

oorlogseconomie organiseerde ten koste van de lokale bevolking. 

De bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog ging minder met rechtstreeks krijgsgeweld gepaard. 

Toch speelde Mechelen ook toen een bijzondere rol. Omdat de stad als knooppunt in het Belgische 

spoorwegennet bijzonder strategisch lag, kozen de Duitsers Mechelen uit als verzamelpunt voor de 

Belgische joden die op transport naar de concentratie- en vernietigingskampen werden gezet. In totaal 

passeerden er meer dan 24.000 de Dossinkazerne die voor deze taak werd ingericht. Slechts enkelen 

keerden levend terug. Mechelen was om dezelfde strategische reden ook het doelwit van geallieerde 

luchtaanvallen. Vooral in 1944 werd daarbij veel schade aangericht: er werden meer dan vijfduizend 

woningen vernield of beschadigd, waarbij enkele monumenten, en er vielen meer dan driehonderd 

slachtoffers. 



Plek: Dossinkazerne 

De Dossinkazerne werd al in 1756 gebouwd voor het Oostenrijkse leger en later door het Belgische 

leger overgenomen. Ze kreeg haar naam van een Luiks generaal uit de Eerste Wereldoorlog. De Duitse 

bezetting organiseerde er vanaf 1942 een Sammellager. Al in 1995 werd dit de locatie van het Joods 

Museum van Deportatie en Verzet (JMDV), maar het museum kreeg een nieuwe dynamiek toen in 

2012 het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten er zijn 

intrek nam, met bij de kazerne ook een nieuwbouw naar een ontwerp van bOb Van Reeth.  

Meer weten? 

Geert Clerbout, Oorlog aan de Dijle. Mechelen in de eerste wereldoorlog, Kessel-Lo, Van 

Haelewijck, 2012. 

 

12° 1918 – Het volk aan de macht?  

Democratisering 

De negentiende en twintigste eeuw was ook een tijd van toenemende democratische participatie. De 

uitbreiding van het cijnskiesrecht naar het algemeen meervoudig stemrecht in 1893, de invoering van 

het enkelvoudig stemrecht voor mannen in 1918 en van het algemeen enkelvoudig stemrecht ook voor 

vrouwen in 1948, de introductie van het stemrecht voor vreemdelingen voor 

gemeenteraadsverkiezingen in 2004: voortdurend nam de participatie aan het democratische spel toe, 

wat het politieke speelveld in de stad en het land grondig veranderde. 

De tweestrijd tussen liberalen en katholieken vormde zich om tot een geschakeerd politiek landschap 

waarin op het einde van de negentiende eeuw de socialisten, in het interbellum en na de Tweede 

Wereldoorlog Vlaams-nationalisten en nog recenter de Groenen hun plaats opeisten. Gemeentelijke 

politiek werd een steeds complexer spel, waarbij coalities elkaar afwisselden. Politieke bewegingen 

gingen zich ook steeds nadrukkelijker in zuilen organiseren. Mutualiteiten, coöperatieven allerhande, 

vakbonden, scholen, kinderopvang, vakantiekampen, ouderenzorg enz. zorgden ervoor dat mensen hun 

hele leven binnen de beweging konden organiseren. Het middenveld gaf de hele twintigste eeuw het 

leven van alle Mechelaars op een bepalende manier vorm. 

13° 1964 – 50 jaar Marokkaanse migratie 

Aan de basis van de diverse samenleving 

In 1964 ondertekenden België en Marokko een bilateraal akkoord om werknemers vanuit Marokko 

naar België te halen. Zij werden vooral ingezet in de metaalindustrie, de steenkoolmijnen, 



wegenwerken en de textielindustrie. Grote groepen Marokkaanse arbeiders waagden de stap naar het 

onbekende en waren graag geziene krachten, die de industriële productie in stand moesten houden. In 

hun zog kwamen ook Turkse ‘gastarbeiders’. Zij voegden zich bij de Italianen en Spanjaarden die al in 

een eerdere migratiebeweging naar België waren gekomen. Nadien volgden nog groepen Afrikanen, 

uiteraard vooral uit Congo/Zaïre, en na de integratie van Centraal- en Oost-Europese landen in de 

Europese Unie ook grote groepen Polen, Roemenen en Bulgaren. Met de groei van de Europese 

instellingen kwamen ook steeds grotere groepen burgers en ambtenaren uit nabije en verderaf gelegen 

EU-landen. Anders dan bij eerdere migratiegolven kwamen veel van deze mensen in relatief grote 

groepen en verliep het integratieproces, mede daardoor, met horten en stoten. Toch bouwden de 

nieuwkomers een eigen bestaan op en zijn ze een volwaardig onderdeel geworden van de stedelijke 

samenleving.  

De dalende werkgelegenheid in de zware industrie zorgde echter voor bijkomende problemen. De 

kinderen en kleinkinderen van de eerste groepen migranten drongen ook slechts heel traag door in de 

gebruikelijke kanalen van studie en scholing. De relatie met de lokale ‘blanke’ gemeenschap was al 

evenzeer een moeilijk proces. De groei van extreemrechtse partijen, vooral in de jaren 1990 en 2000, 

had al gewezen op deze moeilijkheden en de beleidsmakers in de traditionele politieke partijen 

slaagden er slechts mondjesmaat in om een echte integratie van deze groepen op de arbeidsmarkt en in 

het sociaal-culturele leven te doen plaatsvinden. Spanningen en allerlei vormen van verdoken racisme 

blijven de Mechelse samenleving kenmerken, maar de superdiverse samenleving is er om te blijven en 

staat de komende decennia vooraan op de agenda van elk beleid. Er leven volgens recente cijfers 123 

nationaliteiten in Mechelen, met na de Belgen als grootste groepen Marokkanen, Nederlanders en 

Armeniërs, in die volgorde. 

 

Plek: moskee Al Buraq 

Al Buraq (G. Deceuninckstraat 9) is de grootste moskee in de stad en richt zich in eerste instantie op 

de Marokkaanse gemeenschap 

 

14° 1977 – De voorstad groeit 

Suburbanisatie als motor van verstedelijking 

In 1977 breidde het territorium van de stad Mechelen zich door de gemeentefusie aanzienlijk uit. De 

stad kreeg er de omliggende dorpen Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem bij. De 

suburbanisatie, de verstedelijking van het platteland, werd zo althans gedeeltelijk ook in een nieuwe 

ambtelijke structuur gegoten. Dat daarbij ook allerlei spanningen naar boven kwamen, was niet meer 



dan logisch. Bepaalde politieke partijen waren minder geneigd tot de ook administratieve uitbreiding 

van de steden, omdat ze zo hun machtsbasis op het platteland aangetast wisten. Ook de klassieke 

tegenstelling tussen stedelingen en plattelandsbewoners speelde mee, ook al omdat steden vaak 

helemaal zelf hun centrale functies moesten dragen. 

De inplanting van de voorsteden werd in grote mate bepaald door het verkeersnet. Dat kon verbinden, 

maar ook een echte grens trekken. Zo bepaalden de Leuvense Vaart, de spoorwegen en vanaf de jaren 

1960 ook de autosnelweg tussen Antwerpen en Brussel vaak welke zones gemakkelijk contact met de 

stad konden maken en zoals altijd botste Mechelen ook al snel op het achterland van het veel grotere 

Brussel (en de provinciegrens met Brabant) en Antwerpen. De rol die Mechelen dankzij zijn goede 

verbindingen steeds meer kreeg – die van slaapstad voor pendelaars naar beide grote buren – speelde 

het verstedelijkingsproces nog in de hand en de doorbraak van de auto in het interbellum en de 

massificatie van het autogebruik na de Tweede Wereldoorlog deden de rest.  

Vlaanderen, en zeker de regio tussen Brussel en Antwerpen, werd gekenmerkt door een urban sprawl 

en lintbebouwing, waarbij steeds meer mensen, en vooral ook steeds meer gegoede mensen, naar de 

stadsrand trokken met de bekende desastreuze gevolgen voor de ruimtelijke ordening en de open 

ruimte. Toch uitte de bevolkingsgroei zich ook door verdichting. In de stadsrand werden 

woningprojecten uitgevoerd. Na de Eerste Wereldoorlog, met al zijn verwoestingen van het 

stadsareaal, werden intercommunale bouwmaatschappijen opgericht om langs de invalwegen naar de 

stad sociale en andere woningen op te trekken. Vooral de modieuze tuinwijken bleken daarbij in trek. 

De binnenstad verloor aan aantrekkingskracht en ontvolkte en verpauperde gedeeltelijk. De strijd 

tegen haar marginalisatie kwam dan ook hoog op de politieke agenda te staan. 

Plek: tuinwijk De Vrije Woonst 

Deze tuinwijk werd in landelijke stijl opgetrokken aan de Tervuursesteenweg door de 

woonmaatschappij De Vrije Woonst, een coöperatie die werd opgericht in 1922 door het Nationaal 

Syndicaat van de Spoorwegmannen voor arbeiders van het Arsenaal. De wijk bestaat naar Engels 

model uit eengezinswoningen met een voortuin, gelegen aan brede straten en pleinen 

 

15° 1988 – Voetbaltriomf van de Malinwa  

Voetbal en stedelijke samenleving 

Op 11 mei 1988, in de 53ste minuut, scoorde de Nederlandse spits Piet den Boer wellicht het 

belangrijkste  doelpunt uit de Mechelse voetbalgeschiedenis, in de finale van Europacup II tegen Ajax 

Amsterdam. KV Mechelen won toen wat nog altijd de laatste Europese beker is die een Belgische 

voetbalclub heeft veroverd. Een volksfeest barstte los in het Franse Straatsburg, waar de finale was 



gespeeld, en uiteraard vooral in de Mechelse binnenstad. Het jaar daarop won KV de Europese 

Supercup en de Belgische landstitel. Mechelen werd onder impuls van voorzitter John Cordier en 

trainer Aad De Mos eventjes een Europese topclub. 

De Football Club Malinois was in 1904 opgericht als een vereniging met een duidelijk katholieke 

stempel. De voetballers werden gerekruteerd uit de middenlagen van de Mechelse samenleving. De 

club werd in haar beginjaren zelfs ‘de studenten’ genoemd, omdat tal van spelers studeerden aan de 

Katholieke Universiteit in Leuven. Iets eerder in hetzelfde jaar was Racing Club de Malines opgericht. 

Racing kreeg stamnummer 24 van de Belgische voetbalbond, de Malinois 25. De rivaliteit tussen de 

twee clubs bleef als een rode draad door hun geschiedenis lopen. Derby’s brachten de hele stad op de 

been en verdeelden Mechelen in twee rivaliserende clans. In tegenstelling tot het katholieke karakter 

van de Malinois, die ook werd geassocieerd met de stadskleuren rood en geel, had Racing vanaf zijn 

ontstaan een heel andere ideologische stempel. Het was de liberale advocaat en 

volksvertegenwoordiger Oscar Vankesbeeck die in de beginperiode voorzitter was van de club. Maar 

Racing werd vooral ook de club van de Mechelse arbeidersklasse. De oorspronkelijke blauw-witte 

kleuren werden vervangen door een neutraler groen-wit. 

Beide Mechelse clubs konden zich met vallen en opstaan handhaven in de hogere afdelingen van de 

Belgische competitie. De Malinois behaalde zelfs tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog drie keer 

de landstitel. Pas in 1970 werd de Malinois vernederlandst tot KV Mechelen, maar de Franse 

roepnaam blijft tot op vandaag behouden. Ook de begeestering die de clubs bij hun supporters 

opwekken, is gebleven. Toen KV in het seizoen 2002-2003 in financiële moeilijkheden raakte en het 

einde dreigde, werd dankzij een succesvolle inzamelactie van de vzw Red KV Mechelen, die werd 

opgericht onder impuls van Mechelaar en tv-figuur Mark Uytterhoeven, het ergste vermeden. Voetbal 

blijft ook in Mechelen de belangrijkste bijzaak ter wereld. 

Plek: Achter de Kazerne 

Het stadion ‘Achter de Kazerne’ is de thuishaven van KV Mechelen en heeft een capaciteit van ca. 

13.000 toeschouwers. De naam komt van de nu verdwenen militaire kazerne die vroeger achter het 

stadion lag. 

Meer weten: 

http://stadionachterdekazerne.be/ 
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