
IETS UIT MECHELENS GESCHIEDENIS.

T.rsschen Vfaalhem en Contich, of, om steden te
noeriren, tusschen Mechelen en Antwerpen, ligt de Vos-
berg. Een bere is het toch niet... nauwelijks een heuvel;
maar in de vlakke Vlaamsche gewesten spreekt men
echrter al gau',v van een < berg >.

I\{arar laat de < \/osberg >> dan slechts een heuve, ie
zi-in. ioch staan wij er gaarne, .arant we genieten er eeti
heerlijk vergezicht.

\,'an Waatrhem uit is de helling vrij steil en ge merkt
het u'el aan de paarden, die het lastig hebben, orn de
zryare vrachtwagens omhoog te trekken, aan de wielrij-
ders. die geweidig << duwen >> rnoeten op het fietspad
terzij,de. De auto's 

- 
en die rijden er hier veel 

- 
ble-

komnneren er zich minder om.. . . En de tra.rn uit Me-
cheler-r is het slimst van aI... die wendt zich aan den voet
van den Vosberg een"roudig af en rijclt naar Rumpst
. ..in de vlakte.

]ùt'elk een panorarrra hier !

n-inks rooken de schroorsteenen van Duffel om den
hoogen Sint-l'4aarrenstoren. Nog rneer terzijde... en ure
moeten zelfs u'at achterwaa.rts kijken, steekt de kloeke
Sint-Curnmarus van Lier zijn kroon boven het geboom-
te. Over Duffel golft het land weer ornhoog naar O. I--
Vro',Llrv 'Waver.. . Aan onze vceten daalt de rrveg naar
de Nethe bij \I"iaalhem, welks grijs torentje nederig tus-
schen de roode daken piept. Rechts... welk een t,osclr
van schouwen !.,. 't Is het Rurpeidal met zijn treroemde
steenbakkerijen van Rumpst, Terhagen, Boorn... Maar
voorai rust de blik op lMech:.l:n, 3inds over Waalhem,
in cTe Dijlevallei... . Dan denkerr r.ve aan een diel rnachr-

:l



trle Sint-Ilornboutstoren van Àilechelen, lit het *9traatje ;ic'nrJier

Eind gezien"



tige schilderijen van onze oude schilders, die zoo voor-
treffelijk een stadsgezicht op her doek konden brengen"..

O, dikwijls foozen we hier, om Mechelen te beschou-
wen : de prachtige St-Romboutstoren beheerscht de
gansche streek, En om hem heen groepeeren zich andere
torens en tinnen en hooge gebouwen... maar hij is de
reus.,, hij is de baken, uren in't ronde... en zegit ons
dat Mechelen een rijke geschiedenis bezit. Een staci ,mret

zulk een toren heeft een groot verieden. Dat kunt ge

daaruit altijd rnet zekerheid afleiden. Monumenten zijn
getuigen van het leven onzer rroorvaderen. Om ze op
te richten, moest een volk welvarend zijn, durf bezitten
en kunstgevoel hebben.

'We begeven ons dus naar Mechelen. Nog even kiji<en
we rond... Wat is het hier heerlijk op den Vos-
berg, zoo in de Lente, als de natuur zich tooit met het
jong groen of in den Zomet, wanneer de akkers prijken
met al de weelde van hun vruchten. De hooge boomen
schenken ons hun lommer. In de bladeren kweelen en

schetteren de vogels"
De boeren maken de streek als tot een uitgestnek en

lusthof. De schouwen rooken en de nijverheid schenkt
duizenden brood... ook daar adelt arbeid.Vrede alo,m.. '

Eens was 't anders op den Vosberg.. ' Toen sctrreef
men 1914,. De oorlog woedde en de Duitschers \!'etren

in ons land gevallen. Mechelen lag veriaten door de he-
volking, die de vlucht had rnoeten nemen voor de af-
schuvrelijke beschieting. Van den Vosberg zag rrren om
den Sint-Rornboutstoren de vlammen laaien. Duffel en

Lier ook trrandden... en zoo menig dorp van de Net[re-,
Dijle- en Zennevallei. Maar nog erger wetd de Vosberg
ontwijd. De Duitschers plaatsten hun zwaar geschut op
zijn kruin.. . en bombardeerden Antwerpen....

Zeke.- velen onzer lezers hebben dien oorlog zelf be'
leefd; anderen waren te jong om het leed te beseifen,
toen vader of mr:eder hen in de arn:en nam op de
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groote vlucht naar West-Vlaanderen' Engeland, Hoiland

of Frankr;jk... Ongetwijfeld zijn velen van u in den

vreemde geboren..' of, toen de Duitschers ons land be-

zet ftTielden. En de jongsten kwamen op de wereld, toen

het weer vrede was. Maar juist door herinnerd te wor-

den aan die dagen van droefheid en ellende, zult ge

beter den heerlijken vrede waardeeren" "
Ja, als we zoo den Mechelschen toren beschouwen'

gaan we aan 't droomen.'.
En we zien den reus van ver' Hij beheerscht de

streek, zeiden we.'. Wandel ten Zuiden van Mechelen"

bij Elewijt, waar Rubens en Teniers woonden' en ge

kn.*.tkt hem weer boven het teere land' Beklim een

Lreu,r;iel tusschen Leuven en Aarschot, en nogrnaals be-

groet Eîe hem. Nader van Denderrnonde, en reeds van

grooten afstand wenkt hij u...'
Onr dien toren vooral gaan wij nu naar Mechelen'

Mecheien is een oude stad' Dat zeggen ons al dade-

lijk cte gebouwen uit het verleden en menige gevel'

*.**.n de metselaars reeds eeuwen dood zijn' Ge

kunt trouwens goed het verschil zien tusrchen de oude

binnenstad en de nieuwe buitenwijken, ofschoon er in
die binnenstad veel vroegere woningen, door nieuwe'

moderne zijn vervangen.
Ook een stad is jong geweest ; zij werd geboren'

groeide. breidde zich uit, had allerlei lotgevallen'
\Xjanneer is Mechelen ontstaan ?

I-aten we onmiddellijk zeggen, dat het was in een tijd'
toerr weinig menschen konden schrijven' Dan werd niet

alles nauwkeurig opgeteekend zooals nu' en er is dus

veel gebeurd, dat wij niet '\ reten'

Stel u maar eens voor, dat Mechelen niet bestond en

het ]and daar bloot, onbebouwd en doodsch lag' Door
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dat iar'd i<ronkelde een rivier, c{e Dijlr:. Ze vloeide gelijk
ze rçilCe. De menschen breidelder\ ze niet, 'ooals het
nater gebeurde, door dijken en andere werken. Had het
Ïang geregend, dan was er veel r,r'ater in de rivier en ook
rn de beken, en op de lage plaatsen liep dat buiten de
cevers, en bleef daar een heelen iijd staan. Zoo vrerden
garasche streken moerassig... i\4aar in 't roncle stonden
ook dichte bosschen, waarin wilde dieren leefden. Toen
rnen nog niet zoo l;rng geleden op Neckerspoel werken
aan de rivier r-ritvoerde, rrond men onge\/eer vijf meter
diep in den grond recht-staairde palen err daarrond aller-
lei voorwerpcn, ztls stukken var-i aarden potten, eerr

vischhaz'.k, een deel van een raolensteen, en ook beende-
ren van menschen en dieren. Hieruit kon men afleiden,
dat nog rroor den Rorneinschen tijd, daar menschen heb-
ben gewoond in huizen of beter in hutten op paien ge-
bouu'd, wegens de tairijke overstroomingen. Van c{ie

eerste Mechelaars weten lnre echter niets.
]n de vaderlandsclre geschiedenis leert ge, hoe zende-

Iingen in ons land het Christendom verbreiddert. Zoo
rverkte onder de bewoners van de Dijlestreek Rumoldus
of Rornbout, die van over de zee was gekomen. Hij
kreeg veel volgers. Aan de Nethe, waar later Lier stond,
predikte Gr-rrnrnarus, en men beweerde, dat beide zen-
deiinqen nu en dan samen kwamen, onl over htin artraeid

te spreken. Dit gebeurde haif u'eg Mechelen en Lier, niet
verre van het tegenwoordige Duffel. En de overlevering
voegt erbij, dat Rombout en Gummarus daar eens hun
stok plantten, die dadelijk wortel schoot en bladeren
en vruchten droeg. Een bekende kapel op die plaats
herinnert daaraan.

\/an [iombo'-r*.s leven is echter zeer weinig opgetee-
kend. Hij bouwde een kerk en een klooster en werd ;n
755 vermoord door eenige mannen die belust waren op
het geld, dat hij voor die werken gebruikte- Ztjn graf
yr.6rd vereerd, en veel personen krtamen er heen. << W"aar
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ir,:, r-olk i;, is ook de nering >>, zegt het spreekwoord-
ilandelaars vestigden zich c{us nabij de kerk en het
kloosler, orrr nret de bedevaartgangers zai<en te doen"

en zoo -w-as de oorsprong van lviechelen.
I,l'aar de wreede Noorrnannen versahenen. In trun

ian.it-e schuiten voeren ze àe Dijle op iot Leuven en

velrvoestten alles te vullr en te zwaard. En zoo werd
ook het rrlek met kerk en klooster een puinhoop.

i\{aar toen er'$'eer rLrste heerschte, ging rnen opnieuw
bcrri,rçerr, en Mechelen zou zich nu spoedig uitbreiden-

D'e stad begon te bloeien door de lakennijverheid,

De halle en het stadhuis te Mechelen'

Dat vvas zoo in gansch Brabant en Vlaanderen' De door

de DuitscLrers te Leuven verbrande bibliotheek was de

oude lakenhal; Brugge"s beroernde halle herinnert even-

eens aan dit bedrijf. De lakenhal van leper is nu over

de geheele wereld bekend.... helaas door haar ruïne (in

1914-18 tot puin geschoten)"
Ge rr-eet hoe Artevetrde"s geschiedenis met de wolle-
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nijverheid in verband staat. We hadden dus verw-ers,
scheerders, spinners, wevers, volders, handelaars.

Te Neôkerspoe! woorlden vooral de arbeiders : dit
was toen ook een dicht bevolkte voorstad en rnen nil,
dat er in de l4. eeuw wel 4000 weefgetouwen stonden,
die aan 120000 arbeiders brood verschaften. Voor den
handel bouwde men een halle, eene,soort van rnarkt,
waarin de wol verkocht werd.

Van l3l I tot 1326 richtte men te Mechelen de eerste
halle op, maar in 1342 brak in de stad een geweldige
brand uit, die twee dagen en twee nachten woedde en
meer dan 800 huizen vernielde. In de middeleeuwen
hoorde men dikwijls van zulke vreeselijke rampen; g€en
wonder, de meeste huizen waren van hout, de daken
veelal met riet en stroo gedelct. À{et leeren enunets
droeg rnen water aan, en dus was de brandweerdienst
gebrekkig. Zoo lcon het vuur zich gemakkelijk uitbrei-
den. Daarom nam de overheid strenge maatregelen. Als
's avonds de klok luidde, moesten alle vuren gedoofd
worden.

ln 1342 werd dus ook de halle een prooi der vlam-
nren, en daarbij gingen 14000 stulcken laken verloren.
Men herbouwde ze en op de Groote Markt kunt ge ze
nog zien. Bij de halle dchtte men rneestal een hoogen
toren op, een halletoren dus of belfort, waarin de ge-

meente haar dierbare keuren bewaarde, haar groote
klok hing, en waarop een wachter waakte om alarrn te
slaan in geval van brand, of in onrustige tijden, om de
nadering van den vijand aan te kondigen. Ook de Me-
chelaars waren voornemens een belfort te bouwen en

ze begonnen er aan, maar rnoesten het werk aan de eer-
ste verdieping laten steken, daar toen de wollenijverheid
in verval kwam. 't Was dus een tijd van krisis en het
geld ontbrak.

De stad hing haar klokken in den Sint-Rornbomts.
toren, waarvan wij straks cpreken.
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Oc,k andere bedriiven bloeiden ': dat der huidevet-

bers. leertouwers, wapensmeden, klokkegieters' steen-

houv,rers, kantwerksters. De Dijle werd druk bevaren :

men voerde visch, zout, steen aan, en allerlei waren'

Zoo was de opkornst van Mechelen' Het leven was

niet altijd vreedzaam echter"' De arbeiders moesten

dikr,,,ijls om hun rechten strijden' Bloedise worstelingen

hadden soms plaats met de heeren' Maar de neringen

richtten zich steviger in en verkregen vrijheden'
Op den steenweg, tusschen de Markt en de lJzeren

Leen kunt ge nog Mechelens eerste stadhuis zien'

lVtren noemde het toen het Schepenhuis' Het werd in

de, li 3" eeuw gebouwd en diende voor de gemeenteza-

ken tcrt in 1473. Het stadhuis werd dan in een gebouw

gevestigd, dat voormaals Beyaard heette (nu de Post)'

IVXechelen werd door muren omringd met poorten'

Een overblijfsel dier poorten kent ge : de Brusselsche

poort. Het is de eenige, die niet gesloopt werd' ofschoon

,. rr."l verminkt is. Al de andere poorten zijn ver-

dwenen. De vesten zijn nu wandelingen' Het Schepen-

huis, daar leefde als de ziel der stad : het bestuur' van

welks beleid zoo veel afhing' En de ambachten' de ar-

beiders rustten niet, alvorens zij daarin hun vertegen-

woordiging hadden.
V.rr.h"id.rre heeren betwistten elkaar het bezit der

heerlijkheid Mechelen. We zullen al dat gekrakeel en

,"o"tio*, dat slechts uit afschuwelijke zelfzucht ontstond'

on'*r*rlet laten, en alleen mededeelen' dat in 1357 Me-

chelen aan Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen'

kwam. Na den dood van dezen regeerden de Bourgon-

diëns. Zoo werd hier op 3 Juli 1467 ook Karel de

Sioute ingehuldied. Karel de Stoute vestigde Iater te

Mechelen den Grooten Raad' Dit was het opperste

gerechts' en beroepshof voor de Nederlandsche gewes-

itrr. D" Groote Raad zetelde eerst in het Schepenhuis

i""" a" IJzeren Leen) en later in het hof van Savooie
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(Gerecl-rtshof). i-iij bestond vit j4 lederr. Die leden
1{'aren voorrlarrle iieden. Ze hadden een groot personeel.
't \ï/as d'.rs :eer r.oordcelig voor Mechelen, wanneer zij
zich hier vestigden, en g-e kunt u daarvan een denl..,beeld
voïffren, ais ge het hcf ,,,an Busleyden beziet. Dit o,vas

de prachtige wor:ing, die .|eroorn van Busleyden, een
der ieCen var-, den Grooterr Raad, r,oor zich iiet ,boti_
\trei'r1 een echt paieis, met t\^r'ee uitgangen, een in de
I{oeistra-at ol ]\/ierodestraat, en een in de Sint--}anssrraat.

FIet }{of van Buslevden, waar de school voor beiaarclirr,q
.qevestigd wordt.

Uit de vaderlandsche geschiedenis $,eet ge hc,e
Karel de Stoute in Zrvitserland geweldig om 't leven
kwam. Zijn weduwe, N{argaretha van york, wilde dan
te Vlechelen wonen. Zil vr.as de zuster van den Engel-
schen koning en bezorgde Mechelen veel voorrecÈrten
voor den handel met haar vaderland. Zij bouwde een
paleis, daar waar nu het O. L. Vrouv,gasthuis en cle

?8
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Schouw-burg staan, in de Keizerstraat. Men noemde dat
prac.htig verblijf het Koningshof en later het Keizershof.
Karel de Stoute werd opgevolgd door zijn dochter Ma-
ria, die jong stierf. Zij was gehriwd rnet Maximiliaan
van Oostenrijk, en liet twee kinderen na, Filips den
Schoone en Margaretha. In Vlaanderen brak een op-
stand uit. Men was ontevreden over het bestuur. De kin-
derkens werden in veiligheid gebracht naar iVlechelen
en woouden bij Margareta van York. Een der kinderen,
Filips' de Schoone, werd heer der Nederlanden. Hij
scheen nog voorliefde voor Mechelen te hebben, want
hij riep hier de Algerneene Staten bijeen.

l\4echelen werd zoo steeds voornamer.

Maar de stad steeg nog in aanzien. Filips de Schoone
stierf, toei'i zijn zoon Karel V nog rnaar zes jaar oud
was. De zuster van Filips, Margaretha van Oostenrijk,
dezeifde die hier dus als kind gewoond had, werd nu
Iandvoogdes o\rer de Nederlandsche gewesten. En zij
ook vestigde zich te N4echelen (1507), dat dus de zetei
der regeering en feitelijk de hoofdstad der Nederlanden
rverd. Karel V verbleef hier ook en rvoonde in het pa-

ï::.""" 
Margaretha van York, die intusschen overleden

De overheid der stad haastte zich trouwens orn aan
de gouvernante een waardig verblijf aan te bieden. Men
wierp imme'rs een spiering uit om een kabeljauw te van-
gen, zooals men zegt. Als zetel der regeering moest
I\4echelen in aanzien stijgen. en in bloei toenemen. De
stad kocht eenige huizen om ze tot een paleis te her-
bouwen. Margaretha, die zelf zeer de kunst beminde,
Iiet zich daarbij niet onbetuigd en gaf haar wenschen te
kennen, Zij vond in den Mechelschen bouwrneester
Rornbout Keldermans, een beroemden medewerker.
Zoo ontstond het paleis, ook hotel van Savooie ge-
noernd, dat in de Keizerstraat staat en nu als Gerechts*
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hof dient. Daar v.,oonde dus van 1507 tot 1530 de land-
voogdes met haar schitterend hof.

i.\4argaretha bescherrnde de kunsten, rnaar vooral de
Fransche dichters en schrijvers. Voor de Nederlandsche
taal, clie van her volk, had de lanclvoogdes slechts ver-
acht,ing.

De amhachtslieden en burgers (de .verwaande poor-
ters uitgezonderd) hadden echter .i,,,el eerbied voor hun
taal. err beoefenden die in de Rederijkkamers, genoor-
schappen van dichters en tooneelspelers. Zij kwarnen
in c{or"pen en steden tot stand. Mechelen bezat drie rede-
rijlekamers : De Pioen, De Leliebtroern en de Koorn-
btroem (op Neckerspoel). Nu en dan hadden er in de
steden openbare wedstrijden plaats tusschen de rederij-
kers. Men noemde ze landjuweelen. Het waren volks-
feesten met prachtige stoeten, waarin praaiwagens reden.
De Pioen prijkte in het Landjuweel van 1562 te Anr-
wery)en rnet 23 wagens en 326 ruiters. Cok aan pro-
ce's.sies en ornmegangen, aan feesten voor den vorst of
tlrn een blijde gebeurtenis te vieren, namen de rederij,
trcers deel.

En nu begrijpt gij 't beiaardlied beter :

Toerr nrocht dr heiarrd rPt,lt,lr
Van al uw torcntranserr,
Toen nrocht de griisheid l<weelen
Toen rnocht cle jonkheid dansen.

L)an liet gij uw r-ondeelen
En kanteu gevels glansen;
Dan schoukt gij landjuweelen,
Dan vlocht *ij lauwerlc.ansen.

Reizigers roernden toen Mechelen als een zeer schoone
stede. Van allerlei landen kwamen gezanten, staatstrie-
den. geleerden en kunsÈenaars er heen. Op de Groote
fuiarkt en elders ook wel, stonden deftige hotels, waar
de .'-reerndelingen konden logeeren- Fraaie jachten zeiX-

!!( |

den over de Dijle. Sierlijke reiskoetsen reden de po,nr-
ten in en uit. Zware diligenties en vrachtwagens zorgden
voor de gemeenschap met andere plaatsen. Mechelen
was dan veel voornamer dan Antwèrpen en Brussel.

Maar ook de rijke poorters bouwden schoone
huizen. Ge lcunt er nog verscheidene van zien, zooais
op het St-Romboutskerkhof, de woning waar in de l6-
eeulv, dokter Joachim Roelants verbleef en daarnaast,
Concordia. En bekijk rnaar eens de oude gevels op de
markt en in de St-Kathelijnestraat. Op de Zoutkaai
n" 1 7, staat c{e Lepelaar, herinnerend aan den schepene
Sirnon Lepeleir, die hier in 1323-1339 woonde. ln de
16" eeuw werd het huis herbouwd, zooals we 't nu nog
zien, door Rombaut Keldermans, 't Is een der schoonste
gevels van de stad.

Op d. Zoutkaai staat ook de prachtige woning << De'
Zalm >>, die in de 16" eeuw het lokaal was der visschers.
De arnbachten, die in bloei toenarnen, waren er immers
ook op gesteld als hoofdkwartier, een waardig gebouvi
te bezitten. Zoo bezat het ambacht der brouwers << De
Ster >>, de kuipers << Het Schaakberd >>, de kleerrnahers
< De Vijf Haringen >>, allera in de Gildestraat.

In de 18" eeulv waren de schuttersgilden zeer rnachr:ig'

Men telde er verscheidene, en ook hun vergaderlokalen
met hof waren schoone gebouwen. Op de Graanrnarkt
ziet men het oud gildenhuis Sint-joris oude Edele Kruis-
boog Het gildenhuis der handboogschutters aan de

IJzeren Leen werd in den oorlog vermeld.
Maar genoeg... Dit alles toont u welk een aanzien-

lijke stad Mechelen geworden ûas.
We hebben gesproken over de voornaamste halle" die

der lakenwevers; ook andere ambachten bezaten zoq)'rr

verkoopplaats. De beenhouwers hadden hun Vleesch'
huis op den Steenweg; in dezen oorlog werd het ver
woest. Het was in I 319 gebouwd en bezat zelfs een 

'

kapel voor de 37 slachters, die toen het ambacht vorrn-
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den. Sedert 1882 heeft .Mechelen een meer geschikte
vleeschhal. In een zdal van het tegenwoordig 

"t"dh,r;",aan'de zijde der Befferstraat, was in de 16" eeuw de
broodhal.

Kapellen waren vergroot tot kerken en de reiziger,
die zich naar Mechelen begaf, zag reeds van een afstand
talrijke torens boven de huizen verrijzen. In l45l had
de Paus van lVlechelen den aflaat van het jubileum ver_
Ieend Daarvoor l<warnen ontzaglijk veel pelgrims her_
lvaarts; ze rnoesten vier dagen lang, eens per dag, de
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De Sint-Romboutstoren en kerk te Mechelen.

zeven kerken bezoeken en zooveei offeren als een reis
naar Rorne zou kosten. Soms waren er honderd duizend
vreemdelingen in de stad. Dat bracht natuurlijk nering.
De geestelijkheid ontving groote bedragen, en zoo kon
ze de Sint-Rornboutskerk voltooien en de andere bede-
huizen vergrooten. Aan de Sint-Romboutskerk-heeft
men eigenlijk w-el twee honderd jaar gewerkt. Men be_

ùD
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gon in de 13. eeuw en eindigde in de 15". De toren
werd aangevangen in 1452.

Beneden,leest men een grafschrift : < Hier leet Wou_
ter Coolman, die sterf in jaer 1468, den 2 7"" daghe injanuario, en Magriete lauwris sy wyf was die sterf injaer 1458, op de 16" daech in Augusto. Sprect pater
noster >>. Men meent dat die'Wauter Coolman d. blu*"-
meester is, doch weet het niet zeker. Anderen noemenjan Keldermans als de ontwerper der plannen.

Na alles wat we hiervoor verteld h.bb".r, kunt ge nu
beter begrijpen, hoe het komt, dat Mechel.r, ,rogf.o*
veeli praalgebouwen bezit en vooral met zulk 

".r, 
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tige hathedraal en wonderbaren toren prijkt !
De beroerten der 16" eeuw brachten den blo.i te niet.

Toen begon een treurige geschiedenis.
\(/e spreken daar niet verder over. We wilden u alleen

eens in 't kort aantoonen, hoe Mechelen zulke heerlijke
gebouwen en de statige kathedraal, met den _."ùti_,gen toren kon oprichten, Nu bepalen we ons tot dien
toren zelf.
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