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2 Frederik Lintsstraat
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“Straten en huizen verzamelen mettertijd
heel wat herinneringen.
Ze veranderen, verouderen en vervallen soms
tot ze uiteindelijk dreigen te worden afgebroken.
Met ieder gebouw dat tegen de vlakte gaat
verdwijnt er ook een brok verleden.”
-oOo-

Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts
1535 – Sint-Jozefskerk, Leuven
© KADOC KU Leuven

1.1 Waar alles begon... de Vleminckxkapel en Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts
1535... Net buiten de eerste middeleeuwse stadswallen (1156) van Leuven op het Vleminckxveld hangt aan
een oude eikenboom een Onze-Lieve-Vrouwenbeeldje dat door een vrome vrouw met veel toewijding en
devotie wordt omgeven. Op een nacht krijgt het beeldje bezoek van een bende dronken studenten. Maar,
wat ze ook proberen, het lukt hen niet het beeldje van het voetstuk te rukken. Dit mirakel ligt volgens de
legende aan de basis van de verering van ‘Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts’.

I. De straat

De late 16de eeuw was voor Leuven een donkere tijd. Oorlog, belegeringen, honger, armoede en godsdiensttwisten eisten hun tol. Vele Leuvenaars zochten hun toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts
voor bescherming tegen ziekte en kwade koorts, maar misschien nog meer om hen voor rampen en
onheil te behoeden. Ambrosius van Engelen, abt van de Abdij van Park, en Joannes Heems d’ Armentière,
president van de studentenpedagogie ‘De Lelie’, namen het initiatief tot de bouw van een kapelletje
als beschutting voor de vele pelgrims uit Leuven en omstreken. Zo werd het kleine heiligdom in de
‘Vleminckxstraete’ een druk bezocht devotieoord.

5

17de eeuwse prenten van de tweede kapel langs de Vleminckxveldweg (Flessenstraat-Frederik Lintsstraat)

De bovenstaande prenten tonen de tweede Onze-Lieve-Vrouw ter Koortskapel die in 1603 werd
ingewijd op de hoek van de huidige Frederik Lintsstraat met de Vlamingenstraat. Op de eerste
prent loopt de Vleminckxveldweg recht voor ons uit, de eerste stadsmuur is duidelijk zichtbaar
met de vestingtorens in het huidige stadspark.
Op de tweede afbeelding zien we hetzelfde huis en de kapel ditmaal vanuit de Vlamingenstraat ter
hoogte van de Monnikenstraat. De dubbele regenboog overspant het Vleminckxveld en in de verte
is de tweede ringmuur duidelijk zichtbaar met de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Ginderbuiten
en de Tiensepoort.
De nu nog bestaande derde barokkapel met dezelfde naam werd van 1641 tot 1705 naast de
tweede gebouwd.
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Tijdens de 17de eeuw werd er verwoed gebouwd. Het kapelletje maakte in 1602 plaats voor een
grotere kapel. Maar al in 1641 voldeed ook dit gebouw niet meer aan de behoeften en werd de
eerste steen gelegd van een derde kapel. In oktober van dat jaar legde Dorothea de Croy, hertogin van Aarschot, de eerste steen. Met de financiële hulp van Philippe Van Tuycom, prelaat van
de Abdij van Park, en professor Christiaan van Beusecom werd die uiteindelijk voltooid in 1705.
Architect Joris Nempe koos voor een barokke achthoekige centraalbouw met koepel, net als het
meer bekende mariale bedevaartsoord Scherpenheuvel.

Kapel in de 19de eeuw

De vele pelgrims kwamen al biddend vanuit de Tiensepoort en de Parkpoort langs de onbebouwde
Vleminckxveldweg, de huidige Frederik Lintsstraat, naar de bedevaartkapel.
Het beheer van de Vleminckxkapel lag in handen van een genootschap, verbonden aan de SintMichielskerk. De inkomsten kwamen voort uit vergoedingen voor religieuze diensten en uit offergaven of
schenkingen, waarmee de gelovigen de kapel begiftigden. Vanaf 1750 was er een merkwaardig gebruik
ontstaan van Leuvense moeders die hun kind onder de hoede van de Heilige Maagd stelden. Dit ging
steevast gepaard met een gift: het ophangen van een geschilderd kinderportret als ex-voto. Dit gebruik
bleef tot omstreeks 1825 bestaan tot de toenmalige pastoor de portretjes liet verwijderen. Ook de handel
in kaarsen, gedreven door een ‘quesel’ of ‘geestelycke doghter’ in de buurt, vormde een vaste bron van
inkomsten voor de kapel.
Het liturgische leven in de Vleminckxkapel was dat van een typisch devotieoord en bestond uit missen,
loven en een belangrijk aantal diensten voor allerlei intenties en gelegenheden. Alhoewel de kapel geen
parochiekerk was, vervulden vele Leuvenaars er toch hun paasplicht, tot groot ongenoegen van de
pastoor van Sint-Michiels die hierdoor heel wat inkomsten verloren zag gaan. Heel wat pasgewijde priesters droegen er hun eremis op. Jarenlang werd de Kerstnachtviering gecelebreerd door de rector van
de universiteit. Een ‘Confrèrie ter ere van het Miraculeuze Beeld’ en een andere met de naam ‘de Zeven
Weeën van de Heilige Moeder Gods Maria’, waarvan vele vooraanstaande burgers deel uitmaakten, waren
vertegenwoordigd op de belangrijkste hoogdagen en bij de plechtige processie, die viermaal per jaar
door de Leuvense straten trok.
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De marmeren gedenkplaat, 1918

Twee wereldoorlogen lieten hun sporen na. In augustus 1914 zochten ettelijke Leuvenaars tijdens de vreselijke brandstichtingen en vergeldingen hulp en steun bij Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts. Na de Groote
Oorlog schonken zij in 1919 uit dankbaarheid voor de bescherming een marmeren gedenkplaat, die zich
nog steeds achteraan in de kapel bevindt.
Ook al werd de kapel tijdens de Eerste Wereldoorlog van verwoesting gespaard, bij de tweede wereldbrand berokkende de eerste Duitse V1-bom die op 29 november 1944 om kwart over één ’s middags
in de tuin van het Farmaceutisch Instituut in de Van Evenstraat viel, grote schade aan het koor en het
plafond van de kapel. Deze bom had een springlading van 800 kg en veroorzaakte een grote ravage tot
400m rond de inslag. Er vielen acht doden en een zestigtal gewonden. De explosie vernielde vierendertig
woningen in de directe omgeving en beschadigde honderden andere huizen.

© KADOC KU Leuven

Vanaf 1802, na de verzoening tussen Napoleon
en paus Pius VII, konden er in de kapel opnieuw
religieuze vieringen worden gehouden. De
Vleminckxkapel werd stilaan een echte parochiekerk voor de nieuwe arbeiders- en bediendenwijk
die rond het Vleminckxveld was ontstaan. Er werd
een pastoor benoemd en een kerkfabriek nam
het beheer van de kapel waar. Met de devotie tot
Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts bloeiden ook opnieuw
de vele broederschappen die in de kapel zetelden. De aangroei van de bevolking deed pastoor
Petrus Vermeulen uitkijken naar een andere kerk.
In 1858 werd in de Ravenstraat begonnen met de
bouw van de neogotische Sint-Jozefskerk. Vanaf
1871 stond de Vleminckxkapel dan opnieuw leeg.
Ondertussen was de kapel echter al van eigenaar
veranderd. De familie Van Hamme verkocht het
gebouw in 1865 aan de Franciscanen. Zij lieten naast
de kapel een nieuw klooster bouwen en namen er
in 1873 hun intrek. Meteen veroverde de cultus van
Sint-Antonius zijn plaats naast die van Onze-LieveVrouw ter Koorts. De plechtige kroning van het
aloude beeldje op de Oude Markt door kardinaal
Mercier in 1907 bracht de Mariaverering nochtans
opnieuw in het volle daglicht.

© Bert Juveyns

Aan de traditionele devotie en liturgie kwam een abrupt einde onder het Franse bewind. De katholieke eredienst werd verboden, de Sint-Michielskerk omgevormd tot ‘Tempel van de Rede’ en de
Vleminckxkapel openbaar verkocht. Jan Van Hamme, een van de vroegere kapelmeesters, slaagde
erin de kapel te kopen en ze zo vermoedelijk van de sloophamer te redden. Het beeldje, waarrond
heel de devotie was begonnen, kon bij een pottenbakker uit de Tiensestraat in veiligheid worden
gebracht. Ook de inboedel werd openbaar verkocht, behalve het orgel en het portaal die ten
dienste werden gesteld van de nieuwe ‘Eredienst van de Rede’. De ‘Cultus van de Rede’ was een
atheïstische, humanistische antigodsdienst in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. De katholieke
kerk werd na de Revolutie verboden. Priesters werden vervolgd en kerken werden met veel geweld
en vernieling omgevormd tot ‘Tempels van de Rede’. Zo overleefde de Vleminckxkapel het Frans
bewind: met een verminkt patrimonium, maar nog overeind.

Affiche van de plechtige kroning van het
Mariabeeldje op de Oude Markt, 1907

Vergeldungswaffe1 (V1): hiervan vielen er
drie in Leuven

Vanaf 1960 leden de Franciscanen onder de algemene achteruitgang van het kloosterleven en de devotiepraktijken.
Het behoud van het gebouw werd financieel een te zware
opdracht. Kapel en klooster werden voor de derde keer
verkocht. De aankoop door de KU Leuven in 1987 redde dit
patrimonium, nauw verbonden met de Leuvense culturele en
religieuze geschiedenis, van de bouwspeculanten. Een zinvolle bestemming werd gevonden met de overdracht aan
het KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor
Religie, Cultuur en Samenleving, een interfacultair centrum van
de KU Leuven. Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts,
waarmee het allemaal was begonnen, werd naar de huidige
Sint-Jozefskerk in de Bogaardenstraat overgebracht.
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Op vraag van het ‘Comité National de Secour et
d’Allimentation’, het ‘Hulpcomité’, draaiden de
grootkeukens van het Wees- en Ouderlingentehuis,
tijdens en vlak na de oorlogsjaren, op volle toeren
voor de dagelijkse bereiding van verse soep die
verdeeld werd onder de haveloze inwoners van de
getroffen stadswijken. De soep die bedeeld werd
was vet, zwaar en voedzaam. Er zat vlees in, spek,
erwten, bonen, haver, zout en maïsbloem. Bij de
soep kreeg ieder een stuk brood.

■■DE GROOTE OORLOG VAN
AUGUSTUS 1914 TOT NOVEMBER 1918

Een oud Leuvens liedje uit die periode klonk als
volgt:
“ ’t Es dank on ’t kommiteit, da me nog lieeven, da
me nog lieeven,
’t Es dank on ’t kommiteit, da me nog lieeven alle
geloëk.“

gebouwen, werd in de eerste bezettingsdagen van augustus
1914 geplunderd, omdat de bewoners uit de stad gedreven
waren en ramen en deuren open moesten staan. Maar de ergste

© Stadsarchief Leuven

De Frederik Lintsstraat, met haar imposante weldadigheids-

vergelding, het afbranden en vernielen zoals gebeurde in de

theek in de Universiteitshallen in de Naamsestraat, ging aan
haar voorbij. Wel werden er Duitse onderofficieren ingekwartierd in de niet gebruikte kamers van verscheidene statige
Belle-Epoque herenhuizen.

10 Frederik Lintsstraat

De grootkeukens van het Wees- en Ouderlingentehuis
met soepbedeling

… “ Er wordt ter kennis van het publiek gebracht
dat, onafhankelijk van de schoolsoepen die zullen
voortgaan met uitgedeeld te worden, er te beginnen van zaterdag 3 october, eene dagelijkse
uitdeling van soep aan volwassenen zal plaats
hebben.
De uitdeling zal plaats hebben van 11 tot 12 1/2 uren
in de volgende lokalen:
3e 3e Afdeeling: De dragers van groene kaarten,
moeten zich aanbieden in het gesticht Remy,
Frederik Lintsstraat … 28 september 1914. – De tijdelijke Burgemeester A. Nerincx.”

© Stadsarchief Leuven

stationsbuurt, de grote winkelstraten en de toenmalige biblio-

Aanplakbrief van het Voedingskomiteit van
28 september 1914
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1.2 Een straat met een groot verleden: van 15de eeuwse veldweg tot
prestigieuze zorgstraat in de 19de eeuw

Naast ‘ça-va-seul’ schoensmeer, veters en kuisproducten zoals ‘Domino
Schoencreem’ en ‘Zebra pour fourneaux’ werden gedurende het Interbellum

Een middeleeuwse veldweg

in de Frederik Lintsstraat op het nummer 44 voornamelijk allerhande devotionalia verkocht zoals: devotiekaarsen, heiligenbeelden, bidprentjes en

De huidige Frederik Lintsstraat loopt evenwijdig tussen de Tiensestraat en de Parkstraat. De Tiensestraat
was van oorsprong de oude Romeinse legioenenbaan van Boulogne naar Keulen. De Parkstraat was een
belangrijke route van de binnenstad naar de Abdij van Park van Heverlee.

herinneringsobjecten voor de vele bedevaarders naar Onze-Lieve-Vrouw
ter Koorts in de Vleminckxkapel. De winkel werd uitgebaat door weduwe

De middeleeuwse veldweg, die door het zandwinningsgebied van het Vleminckxveld liep en aldus de
eerste ringmuur (1156) aan de Vleminckxstraat (huidige Vlamingenstraat) verbond met de latere tweede
vestingsmuur (1357) aan de Geldenaaksevest, heette aanvankelijk in 1464 ‘het Moelenweechsken’. Dit
‘weechsken’ werd later de ‘Vleminckxveldweg’ genoemd en vanaf 1818 aangeduid als de ‘Flesschenstraet
- Rue des Bouteilles’. Vandaag de dag heet deze straat de Frederik Lintsstraat.

Voorgevel van het winkelpand op nr. 44

Op het Van Deventerplan uit 1581 wijst
de edelman de Parkpoort aan. De
Vleminckxveldweg loopt midden het
plan van de Parkstraat schuin rechts
omhoog naar de Onze-Lieve-Vrouw
ter Koortskapel aan de binnenring. We
zien de oudste bebouwing van enkele
huizen in deze straat aan de kant
van de Vlamingenstraat tegenover
de kapelmuur, het huidige KADOC.
Voor het overige was deze buurt nog
aangeduid als agrarisch gebied en
boomgaarden. Deze toestand bleef
zeker nog zo tot de 19de eeuw.

© Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel
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Menève. Ze was actief vanaf 1920 en zeker tot 1947.

Gedeeltelijk plan Van Deventer – 1581
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Op het kadasterplan van 1850 vinden
we reeds bijkomende bebouwing van
acht woonhuizen in het verlengde
van de KADOCtuin, vanaf de ‘Rue des
Bouchons’, de huidige Van Evenstraat.
Het betreft hier de nrs. 2 tot 16 uit het
tweede kwart van de 19de eeuw met
mogelijk een nog oudere kern in huis
nr. 2.

Kadasterplan Leuven, plan 14 - 1850

Op het stadsplan van 1886 valt de
straat nr. 72 ‘Rue de l’Empereur’ op te
merken als zijstraat van de ‘Rue des
Bouteilles’ (2me Section). Dit blijkt in
de 19de eeuw een bijzondere straat
met eerder schamele woningen.

© Stadsarchief Leuven
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Tussen 1868 en 1871 werden de nrs. 9
tot 31 gebouwd naar een ontwerp van
G. Van der Linden. Ze waren oorspronkelijk bepleisterd. De nrs. 20 tot 32
werden opgetrokken tussen 1885 en
1887.

‘Hospice d’ Incurables et Aveugles’

De geboorte van een zorgstraat

© Van Even

Vanaf 1886 zou de toenmalige Flesschenstraet een aanzienlijke metamorfose ondergaan. Een groot
gedeelte van de straat werd vanaf dan ingenomen door de liefdadige instellingen die Leuven te danken
heeft aan de zeer belangrijke schenkingen van de industrieel en politicus Edouard Remy.

Stadsplan uit ‘Louvain Monumental’ - 1886
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Het ‘Hospice Remy d’ Incurables et Aveugles‘ of het ‘Gesticht voor Ongeneeslijk Zieken en Blinden’
In 1886 werd, dankzij een geldschenking van Remy van het enorme bedrag van 200.000 BEF, een imposant gebouw opgetrokken in het begin van de straat naar de plannen van architect Constantin Delplace. Dit
gebouw werd op 17 juni 1888 plechtig ingehuldigd met als naam ‘Hospice Remy d’ Incurables et Aveugles’.
Het was bestemd voor 152 patiënten. Dit gebouw was een belangrijke verwezenlijking in de context van
de 19de eeuw. Het was immers een van de eerste openbare gebouwen met centrale verwarming.
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Behalve hoogstaande zorg biedt het woonzorgcentrum een gezellige thuis. De bewoners maken van hun
kamers een eigen ‘thuis’ en richten hun kamer in met vertrouwd meubilair en persoonlijke voorwerpen
zoals familiefoto’s. Het centrum heeft een wasserij, een kapsalon en een ruimte voor pedicure.

Eind jaren 40 waren de gebouwen, mede door
oorlogsschade, in verval geraakt. Ze waren op
dat moment niet meer in gebruik. Op 11 maart
1949 werd dan ook door de gemeenteraad van
Leuven de nieuwbouw van ‘een ouderlingentehuis’ goedgekeurd. Het nieuwe gebouw, in
een Uvorm en gericht naar het zuiden, bestond
uit 3 blokken: blok A met 185 bedden voor
valide ‘kostgangers’, blok B en blok C met 354
bedden voor licht en zwaar invalide bejaarden.
Op 30 mei 1964 werd de laatste blok (blok C)
ingehuldigd. In 1990 werd blok B gerenoveerd.
In 2012 werd er gestart met een nieuwe fase
van verbouwingen: een nieuwbouw verrees aan
De afbraak van het oude rusthuis met zicht op
de Vesaliusstraat. Na de ingebruikname van dit
de nieuwbouw
laatste in 2015 werd het gedeelte van het oude
rusthuis uit 1964 (blok C) langs de Frederik Lintsstraat gedeeltelijk afgebroken.

Het ‘Hospice de Maternité et des Enfants Assistés’
of de ‘Oude Barenzaal’
Aan de overzijde van de Vesaliusstraat bevindt
zich thans het nieuwe modernistische administratiegebouw van het OCMW. Het staat op de plaats
waar tot in 1971 het ‘Gesticht Leon Boels’ stond
dat opgericht was als ‘Hospice de Maternité et
des Enfants Assistés’. Dit gebouw werd gefinancierd door o.a. Edouard Remy en ontworpen door
architect Alphonse Stevens in 1901. Het gebouw
deed dienst als kraaminstelling en vondelingentehuis. Op 10 april 1930 werden de weesmeisjes, die
tot dan toe in het Convent van Chièvres van het
Groot-Begijnhof gehuisvest waren, overgebracht
naar de vrijgekomen lokalen van het ‘Hospice de
Maternité et des Enfants Assistés’.

© Stadsarchief Leuven
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Het was het begin van een zeer aanzienlijke schenking van Edouard Remy aan het Bestuur van de
Godshuizen van de stad Leuven. De respectievelijke gebouwen die volgden, zouden de Frederik
Lintsstraat mee vorm geven.

De Materniteit Leo Boels. Leo Boels was voorzitter van
de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Net boven het
woord ‘Hospice’ zien we de kruising met de Vesaliusstraat

Woonzorgcentrum Edouard Remy
Woonzorgcentrum Edouard Remy wordt beheerd door het OCMW van Leuven. Het biedt plaats
aan 298 valide en zorgbehoevende bewoners. In het zorgcentrum is er ook een Centrum voor
Kortverblijf. De voorlaatste verbouwing dateert van 1958. De nieuwbouw aan de Vesaliusstraat
werd officieel geopend op 7 februari 2015.

© Stadsarchief Leuven

In woonzorgcentrum Edouard Remy zijn er zowel één- als tweepersoonskamers, verdeeld over
negen afdelingen. Het gebouw aan de Frederik Lintsstraat is het rustoord (blok A), waar zich ook
de hoofdingang bevindt. Hier zijn zowel een- als tweepersoonskamers voorzien. Het rust- en verzorgingstehuis (blok B) biedt plaats aan bewoners die meer hulp nodig hebben. Er zijn verder 9
kamers voorbehouden voor het kortverblijf, waarvan 3 kamers in het rustoord en 6 eenpersoonskamers in het rust- en verzorgingstehuis.

Zicht op de inrichting van de materniteit en de bevallingskamer

16 Frederik Lintsstraat
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In het Weeshuisgebouw was vanaf 1903 het Godshuis van de ‘Twaalf Apostelen’ ondergebracht. Het was een liefdadige instelling die in 1422 opgericht was uit de nalatenschap
van ene Petrus Heyme, en bevond zich oorspronkelijk in de Vaartstraat naast de St.Jobskapel. Het bood oorspronkelijk een onderkomen aan dertien arme bejaarden en twee
oude priesters. Deze instelling kreeg de naam ‘Godshuis van de Twaalf Apostelen’. Tijdens

© Stadsarchief Leuven

de Franse bezetting werden de verschillende liefdadige instellingen gecentraliseerd onder

Het nu verdwenen gebouw van het ‘Hospice des Orphelins et des Vieillards’, plechtige ingehuldigd in 1903, niet
meer in gebruik vanaf 1960 en tenslotte volledig afgebroken in 1985

één bestuur: ‘la Commission des Hospices Civils’. De ‘Godshuizen van de Twaalf Apostelen’
werden samen met het nachtasiel ‘de Zeven Slapers’, een andere liefdadigheidsinstelling,
in 1810 overgebracht naar de Wezenstraat, de huidige Vital Decosterstraat. De ‘Twaalf
Apostelen’ was nu een afdeling geworden waar meer gegoede bejaarden hun oude dag
konden slijten, dit in tegenstelling met het gewone Ouderlingengesticht dat bestemd was
voor de onbemiddelden. Bij plechtige gelegenheden droegen de Apostelen een hoge
hoed als statussymbool, terwijl de gewone kostgangers een soort van donkerblauwe

Het ‘Hospice des Orphelins et des Vieillards’ of het ‘Wezen- en Ouderlingentehuis’
In de laatste decennia van de 19de eeuw schonken enkele grote weldoeners, waaronder opnieuw
de industrieel Edouard Remy, belangrijke bedragen aan het tehuis voor weeskinderen en ouderlingen van Leuven. Deze fondsen boden de mogelijkheid om een nieuw onderkomen te vinden voor
de alsmaar groeiende groep van wezen in de stad.

schipperspet mochten dragen.
Vanaf 1903 verhuisden de ‘Twaalf Apostelen’ naar het nieuwe Ouderlingentehuis in de
Frederik Lintsstraat.

De vergunning voor het gebouw werd in 1901 afgeleverd. In de toenmalige Flesschenstraet werkten
een dertigtal arbeiders van de Leuvense aannemer Pierre Decoster tussen 1901 tot 1903 aan de
bouw van het imposante complex naar de plannen van de architect Alphonse Stevens. Op 20
september 1903 werd het ‘Hospice des Orphelins et des Vieillards’, het tehuis voor stadswezen en
gegoede ouderlingen, waaronder o.m. de Twaalf Apostelen, plechtig ingehuldigd.

18 Frederik Lintsstraat

© Stadsarchief Leuven

Op 30 oktober 1896 viel de uiteindelijke beslissing om nieuwe gebouwen op te richten op het
braakliggende Vleminckxveld langs de Flesschenstraet. In diezelfde buurt waren enkele jaren voordien reeds aanzienlijke gebouwen opgetrokken langs het tracé van de nieuwe straten die werden
aangelegd als verbinding tussen de oude Tiensestraat en de Parkstraat, met name de Centrale
Gevangenis (1860), het Leo-XIII Seminarie (1895-1901), de Materniteit en het Instituut voor Blinden
en Ongeneeslijke Zieken (1885-1888).

De veelvuldige Twaalf Apostelen in vol ornaat …. En de gewone oude mannen met hun petjes

19

© Stadsarchief Leuven
© Stadsarchief Leuven

Weesjongens bij hun eerste communie circa 1935

Rechts boven: Het voetbalteam ‘Cercle Sportif des Orphelins’
circa 1938
Midden: De refter van de oudere weesjongens circa 1920
Rechts onder: De slaapzaal van de weesjongens circa 1920

© Stadsarchief Leuven

Links boven: De turnles in het weeshuis circa 1920

De fanfare van de weesjongens circa 1947
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Bij de opening van het
‘Hospice’ verbleven er 54
ouderlingen en 65 weesjongens in het tehuis. Op
24 oktober 1903 werd een
nieuwe directeur aangesteld
en verscheen er een nieuw
huisreglement. Het instituut
gold, van bij de oprichting,
als een nationaal toonbeeld
voor een gezonde en degelijke opvang. Er werd veel
aandacht besteed aan de
hygiëne, de opleiding en de
gezondheidszorg. Alle weesjongens waren verplicht tot
hun veertien jaar onderwijs
te volgen en deel te nemen
aan speciaal voor hen ingerichte sportactiviteiten, zoals
de turnkring of de voetbalploeg. Het tehuis had een
eigen fanfare die officiële
plechtigheden van de stad
muzikaal mocht opluisteren.
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Tot in 1914 bleef de populatie weesjongens in de instelling schommelen tussen 65
en 70. De Eerste Wereldoorlog bracht een gevoelige stijging mee van het aantal
opgenomen weesjongens tot 89 in 1917, waarna het aantal weer langzaam zakte.
Door de wet op de Openbare Onderstand van 10 maart 1925 werd het Bestuur der Godshuizen en
het Bureel van Weldadigheid, dat bij de oprichting van het tehuis het beheer op zich had genomen,
afgeschaft. Zo kwamen het Ouderlingen- en Weeshuis onder het beheer van de Commissie van
Openbare Onderstand, het latere OCMW. Tot het einde van de 18de eeuw was de hulp aan de armen
immers een uitsluitend kerkelijke aangelegenheid. Na de Franse Revolutie werden de kerkelijke liefdadigheidsinstellingen afgeschaft en hun bezittingen geconfisqueerd. Twee burgerlijke instellingen
werden opgericht in 1796: het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen en de Weldadigheidsburelen.
LA CONSTRUCTION DE CET HOSPI=
=CE POUR ORPHELINS ET VIEIL=
=LARDS A ÉTÉ DÉCIDÉE LE 30
OCTOBRE 1896 PAR MESSIEURS
LEON BOELS
PRÉSIDENT
JEAN CARLEER
MEMBRE
VICTOR VANDERKELEN MEMBRE
FELIX DEMUNTER
MEMBRE
LEON COLINS
MEMBRE
AUGUSTE DEBECKER SÉCRÉTAIRE
IL A ÉTÉ CONSTRUIT PAR MM
ALPHONSE STEVENS ARCHITECTE
PIERRE DECOSTE ENTREPRENEUR
ET INAUGURÉ LE 20 SEPTEMBRE
1903

De vrij stabiele populatie weeskinderen kende vanaf de jaren dertig terug een gevoelige stijging
ten gevolge van de aanslepende economische crisis. Een absolute piek werd in 1934 genoteerd
met een bezetting van 94 weesjongens. De Tweede Wereldoorlog zorgde later opnieuw voor een
gevoelige stijging tot 85 jongens in 1946. Enkele jaren later werd er een geleidelijke populatiedaling
ingezet en deze tendens was zeker niet uniek voor het Leuvense weeshuis. De uitbreiding van de
sociale zekerheid en de hogere levensstandaard zorgden ervoor dat er steeds minder wezen in het
instituut terechtkwamen en langzaam kondigde zich het einde van het tehuis aan. In tegenstelling
tot andere grote weeshuizen zoals deze van Gent, Brussel en Antwerpen die vanaf de jaren zestig,
ook sociaal verwaarloosde en door de jeugdrechtbanken geplaatste kinderen opnamen, wilde men
zich in Leuven niet tot andere doelgroepen gaan richten.
Vanaf 1960 vond het toenmalig bestuur van de COO het complex verouderd en niet meer functioneel genoeg en werd het tehuis opgeheven. Zonder naar verbetering of een heroriëntering van
het complex te zoeken, begon een lange periode van leegstand en langzame aftakeling van het
enorme hoofdgebouw.

Enkel de inhuldigingsplaat centraal op de achterbouw getuigde tot voor enkele jaren nog van de
grootsheid en het bestaan van het imposante gebouw dat eens het statige hart vormde van deze
straat.
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© Bert Juveyns

In 1985 bekwam het OCMW van de stad Leuven de uiteindelijke slopingsvergunning voor het grootste gedeelte van het vroegere weeshuis. In september 1985 sloegen de sloophamers, op enkele
weken tijd, het trotse Belle-Epoque gebouw met een gevelbreedte van 140 m en een bouwdiepte
van 45 m tegen de vlakte om plaats te ruimen voor een ‘voorlopige’ parking. Het instituut was
slechts gedurende 57 jaar in gebruik, verkommerde daarna gedurende 25 jaar en verdween in 1985
plots uit het straatbeeld als parking in concessie gegeven aan de KU Leuven, nu reeds gedurende
30 jaar.

Inhuldigingsplaat
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Het paars aangegeven gedeelte werd afgebroken in 1985,
het gele gedeelte volgde in 2013

© Bert Juveyns

© Leuvens Historisch Genootschap - 2013

Hopelijk worden deze waardevolle relicten bewaard en
als klein monument opnieuw opgesteld op de nieuwe site,
zoals beloofd door het stadsbestuur en de ontwerpers.

© Bert Juveyns

Schoorsteen en gedenkplaat liggen tussen het steengruis

© Bert Juveyns

Voor en na de afbraak … zelfde standpunt vijf jaar later

De unieke Belle-Epoque schoorsteen en de inhuldigingsgedenkplaat van het Ouderlingen- en Weesjongenstehuis
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De toekomstige naam voor deze te vernieuwen site
zou ‘de Weeshuissite’ kunnen zijn, genoemd naar
het imposante gebouw dat er eens stond en heel de
straat domineerde. Dit in analogie met de ‘Barbarasite’
(Barbarakapel) en de ‘Philipssite’ (Philipsfabriek).
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De Flesschenstraet wordt Frederik Lintsstraat

© Leuvens Historisch Genootschap.

Op het plan van 1906 vinden we eindelijk de naam ‘Rue Frederic Lints’ terug.
Hierop staan ook zeer duidelijk de verschillende gebouwen van de weldoeners ingeplant: de
‘Hospice Remy’ (1886-1888), de ‘Maternité’ (1901-1902) en de ‘Hospice des Orphelins et des
Vieillards’ (1901-1903).
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© Stadsarchief Leuven -– inkleuring Etienne Franckx

© Stadsarchief Leuven

Stadsplan Leuven, vóór de aanleg van de
Brabançonnestraat

Naast de gebouwen van de vele zorginstellingen werd het
overige deel van de straat, vanaf de Vesaliusstraat en uitbreidend naar de vest, tussen 1885 en 1913 bebouwd met
burgerwoningen in neogotische of neoclassicistische stijl,
met groepen van soms bepleisterde, gecementeerde gevels.
Tussen de rotonde en de Geldenaaksevest is het een gaaf
bewaard geheel van rijkere herenhuizen met lijstgevels en
siermotieven in gekleurde baksteen.

Kruispunt met gaslantaarn, Vesaliusstraat – Frederik Lintsstraat,
richting rotonde (voor 1949)
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1.3 Van hoerenbuurt tot residentiële straat

De belangrijkste concentratiestraten voor prostitutie waren in 1860 de ‘Rue de l’ Empereur’ (huidig stukje
Brabançonnestraat), de ‘Rue des Bouchons’ (de huidige Van Evenstraat) en de ‘Rue des Moines’ (de
Monnikenstraat), met respectievelijk 4, 20 en 32 registraties. In 1880 waren deze aantallen reeds opgelopen
tot 149 registraties in de ‘Rue de l’ Empereur’, en tot 54 en 56 registraties in de twee andere straten. Dat
deze straten gelegen waren op de weg tussen de legerkazernes in Leuvense binnenstad en de ‘Champ
des Maneuvres’, het veld voor militaire oefeningen gelegen aan de huidige Philipssite, is zeker geen toeval.

Prostitutie in de buurt
Door het invoeren van de ‘Code Pénal’ van 1810 was ook in Leuven de prostitutie niet langer strafbaar maar moest de ‘betaalde liefde’ streng gereglementeerd worden. Dat gebeurde door deze
huizen te centraliseren in bepaalde buurten en door het invoeren van een verplichte registratie en
een controlekaart. De dames werden geregistreerd op vraag van de legeroverheid van de garnizoensstad Leuven; de soldaten moesten paraat blijven en zeker niet ongeschikt verklaard worden
wegens allerhande vieze infecties die ze opliepen op het ‘lit d’ honneur’.

De Leuvense kazernes in de binnenstad waren de kazernes‘de Bay’ en ‘Winkeli’ (tussen Tiensestraat en
Hogeschoolplein), de kazerne der ‘Witte Vrouwen’ (Diestsestraat), de ‘Sint-Maartenskazerne’ (tussen SintMaartensstraat en Minckelersstraat), het ‘Militair Hospitaal de Valk’ (Tiensestraat), de ‘Manège-Rijschool’
(Rijschoolstraat), de kazerne ‘Michotte- Krijgsbakkerij’ (Parkstraat), de ‘Tarweschoofkazerne’- de huidige
NATO-BPO (tussen Parkstraat en Naamsestraat).
De ‘Hemptinnekazerne’ werd pas vanaf 1947 gebouwd op het ‘Grote Maneuverplein’ te Heverlee dat vanaf
1911 het oefenplein aan de Parkpoort zou vervangen. Dit oefenplein hadden de Cavalerie en de Vliegende
Kanonniers reeds vanaf 1837 in gebruik.

© Collectie Uytterhoeven - Stadsarchief Leuven.

© Collectie Uytterhoeven - Stadsarchief Leuven.

Deze registratie hield ook in dat de vrouwen van lichte zeden zich regelmatig - om de twee weken moesten laten onderzoeken door een professor in de geneeskunde, aangesteld door de burgemeester per politieverordening, meestal bijgestaan door een legerarts en onder toezicht van twee
zusters Augustinessen van het hospitaal. Dit was het hospitaal van het Augustinessenklooster (de
Romaanse Poort) in de Brusselsestraat. De controlekaart werd dan afgestempeld en ze konden
weer aan de slag. De dames die wegens schimmel of syfilisinfecties afgekeurd werden moesten
zich laten behandelen met kwikdampen. “Een nacht in de armen van Venus leidt tot een leven op
Mercurius (kwikzilver)”. Deze oppervlakkige procedure bood natuurlijk geen enkele garantie tegen
besmetting en was bovendien even vernederend voor de keurders als voor de gekeurde. De controle gebeurde in de ontbijtzaal van het huidige Kloosterhotel in de Predikherenstraat.

Centrale Gevangenis, omstreeks 1860, litho van Lebrun et Liedel. Deze gevangenis was het eerste grote complex dat
aan het Vleminckxveld werd opgetrokken. Van links naar rechts aan de horizon: de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter
Koorts, de Universiteitshallen, het Stadhuis en de St.-Pieterskerk, de St.-Gertrudiskerk. Er zijn slechts enkele woningen
aan de ter Koortskapel
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Door de aanleg van de Vesaliusstraat in 1895 werd de ‘Rue de l’ Empereur’ door de overheid volledig weggesaneerd om deze gehele buurt een betere standing te geven. De bordelen van de beruchte Keizerstraat
verlegden hun ‘Champ de Tir’ dan voornamelijk naar de Ravenstraat (de ‘Rue
des Corbeaux’ – ‘Rue des Beaux Corps’)
en de Maria-Thérésiastraat met al haar
gangetjes, op de weg naar Heverlee
kazerne.

Gedeeltelijk plan van Leuven - 1906,
met situering van de Rue Frederic Lints
en l’ Empereur

Publiciteitskaart voor
een ‘Maison particulière’
in de ‘Rue des Moines’
(Monnikenstraat)

Tegenwoordig lijkt betaalde seks uit
het straatbeeld verdwenen maar het
bestaat wel nog in Leuven. De handel
is de laatste jaren in een nieuw kleedje
gegoten. Met name ‘Studentescorts’
trachten nu via ‘Redlights’ en ‘Tinder’
een ‘Suikeroom’ te vinden en zo wat bij
te verdienen om een betere studentenstudio of zelfs een luxeflatje te kunnen
betalen en de studiekosten wat te
drukken.
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Naar een residentiële wijk
Van de Vlamingenstraat tot
de Vesaliusstraat
De ruime neoclassicistische burgerwoning nr. 7 van 1850 is wellicht
de oudste nog bestaande woning
van de Frederik Lintsstraat. De
gevelrij tot aan het rusthuis en de
overliggende huizen van dit stadsparkgedeelte van de straat wordt
ingevuld door reekshuizen (twee
tot vijf gelijkvormige en aaneensluitende gevels) tussen 1890 en 1910.

Frederik Lintsstraat nr. 7
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Door de aanleg van de Andreas
Vesaliusstraat (1896) werd de ‘Rue
des Bouteilles’ verder bouwrijp
gemaakt vanaf de Vlamingenstraat
en werd het straatbeeld geleidelijk
aan ingevuld door burgerwoningen
aan de even zijde.

Een mooie moderne aanwinst is
de geslaagde nieuwbouwwoning
aan de Frederik Lintsstraat 34-36
waar het gezin Vandenbussche
zijn intrek nam na de opruststelling
van Paul Vandenbussche. De heer
Paul Vandenbussche was emeritus
buitengewoon hoogleraar aan de
faculteit Sociale Wetenschappen
maar was beter gekend als administrateur–generaal van de BRT van
1960 tot 1985. Hij werd geboren in
Jette op 9 augustus 1921 en overleed in Leuven op 28 mei 2011.
De woning is een ‘kangoeroewoning’, een vorm van zorgwoning
die ontstaat door het creëren van
verschillende woongelegenheden
in eenzelfde woning. Zo kunnen
er twee of drie gezinnen van verschillende leeftijden samenleven
die elk hun eigen privacy bewaren,
maar toch een zeer ruim sociaal
contact onderhouden. Met dit
kangoeroeconcept wonnen de
ontwerpers Coussée & Goris de
‘Architectuurprijs van de stad
Leuven’.

Gevelreeks

Frederik Lintsstraat, nrs. 34-36, Arch. Poels, Eclectisch, 1898. Verbouwd
tot kangoeroewoning, Arch. Coussée & Goris.
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Frederik Lintsstraat 88-86, 72-60, 52-48, architect Delvaux, 1897 tot 1902

Tekening van Frederik Lintsstraat nrs. 104 – 110

© Stadsarchief Leuven

© Ann Mathy

Prospère Meulemans uit de Parkstraat nr.
193, was voor heel de buurt de gerenommeerde ‘Spécialiste en ciment’. Hij werkte
tussen 1897 en 1909 voornamelijk samen
met de architecten Delvaux en H. Marneff
voor de decoratieve uitwerking van de vele
gecementeerde en bepleisterde lijst-gevels in
neoclassicistische stijl.

Hertekening door Bert Juveyns

©Vlaamse Gemeenschap

Door de bouwtoelating nr. 59.584 van 10 juni
1897 werd toestemming verleend om op de
kruising van de verlengde ‘Rue des Bouteilles’
en de verlengde ‘Rue des Empereurs’, (op
een perceel van Jean-Baptist Devester,
aannemer van bouwwerken van o.m. het
Leo XIII-Seminarie en het Heilig Harthuis in
de Vesaliusstraat), vier woonhuizen op te
trekken volgens de ingekleurde plannen van
Joseph-François Piscador, bouwkundige en
assistent van Joris Helleputte. Deze realisatie was de eerste private woning door deze
jonge architect. Het was een vierwoningshuis
voor J.-B. Devester (hoofdhuis met de nu verdwenen koetspoort en drie woningen voor
zijn kinderen). J.-F. Piscador is ondermeer
ook de architect van het Helleputtegebouw
(Volksbank) in de Muntstraat.

De bouwvergunning nr. 59.584

Vanaf de Vesaliusstraat begint het middengedeelte van de straat dat aan de oneven zijde voorheen gedomineerd werd door het prestigieuze ‘Tehuis voor Weesjongens en Ouderlingen’.
Aan de even straatzijde kwamen er, vanaf de Vesaliusstraat, omstreeks 1900 een reeks gecementeerde neoclassicistische reekswoningen van de hand van architect Delvaux.
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Frederik Lintsstraat nrs. 100 -110

© Stadsarchief Leuven

Van de Vesaliusstraat tot de Rotonde

© Jac Geyens

Gevelplaat aan het huis nr. 50

Bouwkundige
Piscador
Gent 1866 Wilsele 1928
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De Rotonde – Place du Rond-Point
Op de kruising van de Frederik Lintsstraat en de
Brabançonnestraat is er een groene Rotonde.
Dit snijpunt werd reeds vastgelegd in 1839 door
stadsarchitect F.H. Laenen maar pas uitgevoerd bij
de eigenlijke aanleg zowat vijftig jaar later.
Voor het standbeeld van Justus Lipsius werd
geplaatst op het Brabantplein (het huidige Justus
Lipsiusplein), stond er op die plaats een Belle-Epoque
fontein van de Watermaatschappij. Deze fontein
werd afgebroken en verplaatst naar de Rotonde van
de Frederik Lintsstraat in 1909. Momenteel staat de
fontein op rust in de Leuvense Kruidtuin.

Frederik Lintsstraat nr. 47, Materne, 1907 - Frederik Lintsstraat nr. 49,
Oscar Devos, 1907

© Jac Geyens

Toertjes draaien op de Rotonde in 1951

Voor de Rotonde vinden we aan
de even zijde nog enkele bijzondere burgerhuizen.

Buiten “de Reynaert”, een Sandwich bar Club ‘Met’
en een nachtwinkel blijft er op de Rotonde geen handelsactiviteit meer over. Doorheen de jaren waren er
in de buurt nochtans verschillende handelszaken: een
restaurant, een bakker, een Fortwinkeltje, een beenhouwer, een Delhaize, een kruidenierswinkel, ..….

© Stadsarchief Leuven

© Stadsarchief Leuven

© Jac Geyens

Nog tijdens de Belle-Epoque
werd de straat verder
volledig vol gebouwd.

De fontein op de Rotonde

Art-nouveau huizen: Frederik Lintsstraat nrs. 55-57, Bourgignon,
1913 – Frederik Lintsstraat nr. 77, Theo Van Dormaal, 1903 (vroegere
kruidenierswinkel
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Van de Rotonde tot de Geldenaaksevest

© Stadsarchief Leuven

De Frederik Lintsstraat wordt uiteindelijk afgesloten aan de Geldenaaksevest met een prachtige,
ruime hoekwoning in Belle-étage cottagestijl, nr.
104 naar een ontwerp van architect Oscar Devos
uit 1908.

Zichten op de bebouwing op de Rotonde
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Restaurant E. Tillekaerts, gevestigd op de Rotonde

Zichten op de bebouwing in het laatste stuk van de
Frederik Lintsstraat

Het laatste huis op de Frederik Lintsstraat.
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Arthur De Greef ( 1862 - 1940 ).
In 1889 bezocht de componist Edvard Grieg België om in
Brussel een uitvoering van zijn
Piano Concerto in A minor Op.
16 te dirigeren met Arthur De
Greef als pianosolist. De uitvoering was een enorm succes
en Grieg vroeg De Greef om het
jaar daarop hetzelfde concerto
in Parijs te spelen. De twee
musici werden goede vrienden, een vriendschap die bleef
tot aan de dood van de Noorse
componist in 1907. Edvard
Grieg schreef een brief waarin
hij uitdrukkelijk vermeldde dat
De Greef de beste uitvoerder
was van zijn pianomuziek die
hij ooit hoorde.

■■HET MYSTERIE VAN DE
FREDERIK LINTSSTRAAT
We tellen 22 kogelinslagen van kaliber 9 mm in
de blauwsteen en het metselwerk van de erker op
het eerste verdiep van nr. 134. Hoeveel kogels er
door de ruiten naar binnen vlogen weten we niet.
Wel kunnen we vaststellen dat er op een bepaald
moment hevig en zeer doelgericht geschoten is
vanaf de Rotonde volgens de rode lijn tussen
de hoek van de Rotonde en de erker van huis
nr. 134. Aangezien de erker met bovenliggend
balkon er geplaatst is met een bouwvergunning
van 13 januari 1938 is dit zeker tijdens de tweede
wereldoorlog voorgevallen.
Het wie, waarom en wanneer van deze hevige
schietpartij is nog steeds een raadsel.

© Jac Geyens

Volgens enkele getuigenissen zou de Leuvense componist Arthur De Greef,
tijdens het Interbellum, enige tijd verbleven hebben in het herenhuis nr. 49.

Frederik Lintsstraat nr. 134, de getroffen erker

Mogelijke gebeurtenissen:
• 17 mei 1940, inname van Leuven door de Duitse Wehrmacht;
• 12 mei 1944, Brits bombardement op Leuven, met beschadiging van de gevangenismuur en ontsnappingspoging van politieke gevangenen, tot in de F. Lintsstraat;
• 4 september 1944, bij de bevrijding van Leuven waren er nog enkele hardnekkige
schietpartijen in verschillende straten.

Arthur De Greef
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1.4 Edoaurd Remy: de filantroop van Leuven en zijn sociale
voorzieningen

Nog steeds in de overbekende, vertrouwde verpakking

40 Frederik Lintsstraat

De beroemde Leuvense ‘koordslapers’

voor ongeneeslijke zieken (zie eerder).
Drie jaar later zorgde hij voor de nodige
fondsen voor de bouw van het nachtasiel ‘De Vleeshouwer-Remy’ gelegen
aan Craenendonck. Remy stelde uiteindelijk een deel van zijn vermogen
ter beschikking, op voorwaarde dat de
instelling ook genoemd zou worden
naar zijn overleden zus. Op 17 november
1889 opende het nachtasiel de deuren.
Leuven telde immers op dat ogenblik
veel arme arbeiders en de levensomstandigheden in de kleine beluiken van
de stad waren verre van ideaal.
De dakloze Leuvenaars konden in het
nachtasiel terecht voor een slaapplaats.
Er werd ook brood en warme soep verdeeld en er werd een openbaar badhuis

© F. Nackaerts

In 1855 startte Remy in de aangekochte
graanmolens en olieslagerij te Wijgmaal
met een eigen onderneming die een bijzonder bekend rijst- en stijfselmerk zou
gaan afleveren. Met de grote winsten
die hij realiseerde - zeker na zijn triomf
en de behaalde ‘Médailles d’or’ op de
‘Exposition Universelle’ van Parijs in
1889 ter gelegenheid van de inhuldiging van de Eifeltoren - deed hij vele
sociale tussenkomsten, niet alleen voor
zijn werknemers en hun gezin, maar
voor de gehele bevolking van Leuven
en omliggende gemeenten. Hij mag
bestempeld worden als het Leuvense
voorbeeld van de typische paternalistische ondernemer aan het einde van
19de eeuw. Als ondernemer toonde
hij een enorme bewogenheid en grote
sociale interesse. Zo organiseerde Remy
een ziekenkas, woningbouw, een veeverzekering voor zijn werknemers met
thuis een eigen landbouwbedrijfje en
leningen. In 1890 had hij een medische
dienst opgericht voor zijn personeel. In
1886 financierde hij reeds een hospitaal

© F. Nackaerts

Edouard Remy (1813-1896) was een paternalistische filantroop met beredeneerde aandacht voor
de arbeidersproblematiek. Hij was een autodidact, ‘een man van daden’, met liberale ondertoon.
Opvallend is zijn actie voor sociale ondersteuning, onderwijsengagement en mecenaat. En… wat
bekend was voor wie bij ‘de Remy’ werkte, en de nieuwe werknemers wisten dat spoedig: “Je had
er zeer snel een lief !”

Slaapplaatsen in de Slachtstraat
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ingericht omdat de nodige sanitaire voorzieningen ontbraken in veel huizen van die periode. In
1903 alleen werd er 35.000 keer een bad genomen in deze instelling. Het goedkoopste bezoek
kostte 15 centimen.

STIJFSEL REMY EN UW SCHOONHEID.
Tot in de jaren ‘50 bezochten Leuvenaars deze ‘bains publics’, maar vanaf dan werd de badkamer
een goede gewoonte in de Leuvense woning. In 1969 werd het badhuis gesloopt en vervangen
door het modernistische gebouw van de stedelijke crèche, die intussen ook al verhuisde naar de
Philipssite.
Van 1872 tot bij zijn overlijden in 1896 was Remy liberaal gemeenteraadslid te Leuven. Hij streefde
naar een educatieve en culturele ontwikkeling voor elke Leuvenaar. Vanaf 1860 waren er avondcursussen, kwam er een muziek- en zangmaatschappij. Hij bouwde een foyer en een feestzaal
(Ymeria). Hij keek niet enkel naar zijn bedrijfsinterne sociale opdracht, maar had ook oog voor
extern engagement. Het stadsbestuur van Leuven kreeg van Remy jaarlijks een grote geldsom
o.a. om arbeiders werk te verschaffen en om het ‘Hospitaal voor Ongeneeslijk Zieken’ verder uit
te bouwen.

Zijn standbeeld op het Herbert Hooverplein
In 1899 werd dit standbeeld opgericht als eerbetoon
aan deze belangrijke 19de-eeuwse Leuvense politicus
en industrieel, oprichter van de bekende rijst- en
stijfselfabriek, sociale weldoener, mecenas en stichter
van diverse filantropische instellingen. Het monument
werd ontworpen door architect Victor Horta (18611947), spilfiguur van de Belgische art nouveau. Het
beeldhouwwerk staat op naam van de bekende Brusselse
beeldhouwer Pieter Braecke (1858-1938), bevriend
met Horta.. Aan weerszijden een sociale evocatie met
allegorische vrouwen-, mannen- en kinderfiguren, die
van links naar rechts volgende opschriften uitbeelden:
‘Bouchée de pain - Ouvriers sans travail - Hospice des
incurables - Asile de nuit - Crèche - Oeuvres Scolaires’.

“ Tips voor de huid: REMY is
een natuurlijk plantenextract
dat een heilzame, verzachtende werking heeft op de huid
wanneer het toegevoegd wordt
aan het badwater.
Verdun 100 tot 200 gr. stijfsel
in een beetje water en meng de
oplossing door uw badwater. 15
minuten baden volstaan voor
een zachte, volmaakt gladde en
stralende huid.
REMY voedt en beschermt de
huid en bezorgt U een mooi
moment van ontspanning en
welbehagen. Ook ideaal voor
kleine kinderen met een te
droge huid”.

Standbeeld voor Eduard Remy (1899)
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■■DE JONGE KUNSTSCHILDER, JAN DE COOMAN
(ZANDBERGEN 04/08/1893 – 11/06/1949) BELEEFT
DE LAATSTE OORLOGSMAANDEN VAN 1918 IN
HET OUDERLINGENTEHUIS VAN DE FREDERIK
LINTSSTRAAT TE LEUVEN

en proper toegedekt.. In den hoek zitten drie vrouwen te zoeken en te mooschen in een warboel van
pakken, reiszakken, koffers en manden. Alhoewel zij have en goed verlaten hebben en een lange reis
gemaakt hebben vol miserie, zien zij er toch welgezind uit, misschien door ‘t gulle onthaal dat hun hier te
beurt viel. Tegenover hen, in een hoop stro zitten een vijftal kinderen te spelen te babbelen en te zingen
met hun zangerig zilveren Fransch kinderstemmetje. Die ongelukkige, onschuldige schaapkens beseffen
voorzeker de benardheid van hun toestand niet, des te beter voor hen, ongelukkige schepseltjes…”
Op 11 november 1918 schrijft Jan: “…De straatlantaarns

naar Leuven te begeven – mogelijks opgevorderd of daartoe gesommeerd door de plaatselijke
Kommandantur . Hij beloofde aan zijn verloofde Klara om zijn dagelijkse wedervaren op te tekenen.
In zijn dagboek schrijft hij onder meer over het grote Ouderlingen- en Weeshuis in de Frederik
Lintsstraat en de vele Franse vluchtelingen die er verbleven, het volgende:
“…. Wat een aardig, ongewoon schouwspel biedt die zaal hier, zij heeft zoiets van 15 à 16 m lengte
op 9 breedte met 6 vensters langs weerskanten, langs de eene gevel een hooge glazen dubbele
deur die op den hof uitgeeft en aan den anderen kant een dubbele deur die leidt naar de andere
vertrekken, slaapzalen, WC, bad en toiletkamers, keuken, refter enz. ‘t is hier een groot en een
grootsch gesticht, ingericht door den grooten Leuvenschen philantroop E. Remy, waar de mannen
in den rechter vleugel en de vrouwen in den linker geherbergd, gespijsd en verzorgd worden slechts dezen nochtans onder 60 jaar: gebrekkigen, dooven, blinden, menschen die lijden aan
vallende ziekte enz . Voor de ouderen bestaat weer een andere instelling; want een reeks liefdadige instellingen zoo groot en wel opgevat als in Leuven vindt men nergens. Eere aan die goede
menschen die hunne portieren en hunne zorgen wijdden aan een zoo goede menschlievende zaak.
Eere en dank aan die edele zielen en weldoeners der mindere klasse. …
... Ja, er zijn toch nog weldenkende edele menschen die streefden naar schoone doelen . Men heeft
den heer Remy een heerlijk standbeeld opgericht ik zal het eens tekenen, wanneer zich de gelegenheid voordoet. In de zaal hier waar ik rustig in een leunstoel gezeten zit te schrijven aan een sterke
groote eikenhouten tafel aan de eene zijde , staan twee rijen ijzeren beddekens met stroozakken

voor vliegergevaar, en de eerste Belgische vlaggen wapperen aan de huizen terwijl de Duitsers nog steeds de stad
besturen. “
De smadelijke aftocht van Duitse soldateska is niet meer
zoals hun triomfantelijke intocht van augustus 1914, maar
eerder een oneindige rij ordeloze terugtrekkende militairen,
voertuigen en karren.
Op vrijdag 15 november zijn Jan en zijn broer Felix om 11 uur
aanwezig bij het plechtige Te Deum in de geteisterde hoofdkerk van Leuven. “… Na den dienst klonk de Brabançonne,
zegerijk, majestueus! Velen wisten hun tranen. Tranen van
geluk wellicht om hun herwonnen vrijheid…”
Zijn dagboek eindigt op 18 november 1918 te Leuven met de
woorden: …
“Nu begint het te sneeuwen! Verdorie, en nu dat ge naar huis
gaan moet! ‘t Ziet er lief uit….”

Jan De Cooman, Zicht op de binnenkoer (Wagenhuis)
van het Oude Hospitaal, Leuven, november 1918

© familie De Cooman

Jan maakte zich eind oktober 1918 op om zich, samen met zijn twee broers vanuit Geraardsbergen

worden van de verf ontdaan, waarmee ze bekletst waren

© Leuven Weleer

- Zijn Dagboek van 27 oktober 1918 tot 18 november 1918.

1.5 Frederik Constant Henri Lints, Leuvens brouwer en

Slechts enkele uren nadat hij, als burgemeester, in de laatste week van Leuvenkermis, onverwacht was
overleden, werd de Leuvense gemeenteraad inderhaast bijeengeroepen. Meteen werd besloten een
Leuvense straat te herbenoemen naar de illustere burgemeester die in functie overleed. Op 29 oktober
1900 besloot het voltallig schepencollege daarom de oude ‘Rue des Bouteilles – de Flesschenstraet’,
die het stadspark in drie aparte delen met de buitenste stadsring verbond en in volle ontwikkeling was,
voortaan met zijn naam als ‘Frederik Lintsstraat’ te herbenoemen.
Een maand later werd dit besluit officieel bekrachtigd door de voltallige gemeenteraad.
Zijn partijgenoot Vital Decoster volgde Frederik Lints op in 1900.

burgemeester van 1894 tot 1900
Frederik Lints was een Leuvens liberaal politicus en van 1896 tot 1900 burgemeester van Leuven.
Beroepshalve was hij Meesterbrouwer van ‘Den Zoeten Inval ‘ in de Mechelsestraat 192. Hij zette
daar het ouderlijk bedrijf van brouwer verder. Hij werd in 1887 liberaal gemeenteraadslid en was
erevoorzitter van het Stedelijk Conservatorium en voorzitter van de Letter- en Toneelkundige
Maatschappij ‘Vlamingen vooruit!’.
In 1874 verschenen twee theaterstukken van zijn pen: een drama in vijf bedrijven, ‘De gelukkigen
der wereld’, en een blijspel met zang in één bedrijf, ‘Drie oude hanen en eene jonge hen of het
wonderbare ei’.

De Frederik Lintsstraat is
een van de straatnamen die
het meest verkeerd wordt
geschreven.
Niet alleen kotbazen en horecazaken vergissen zich. Zelfs
de stadsdiensten hebben het
er soms lastig mee.

Gedurende vele jaren was hij ook provincieraadslid van Brabant.

Collectie Rik Uytterhoeven - Stadsarchief Leuven

Hij volgde in 1896 zijn partijgenoot
Leopold Vander Kelen op als burgemeester van de stad.

Frederik Constant Henri Lints (°Leuven, 26 mei 1833, + Leuven, 26 september 1900).
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“ Wanneer het
verleden waardeloos wordt voor het heden,
Is ook het heden zonder belang voor de toekomst ”
-oOo-
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II. De buurt

© Jac Geyens

© Jac Geyens

van het gewone leven in de samenleving.
Dat “gewone leven” leerde hij dan later toch kennen via zijn nicht die in Hasselt woonde, maar ook door
zijn werk in de mijn van Houthalen waar hij één jaar woonde en als een harde werker ook snel goede
kameraden maakte.

Felix De Wever
Felix werd geboren in 1937 en verbleef in het Wezentehuis van 1940 tot 1955. Zijn vader stierf reeds
voor zijn geboorte en toen hij drie jaar was, bleek zijn moeder, ten gevolge van een hersenvliesontsteking, niet bij machte om hem op te voeden.
Zijn verste herinnering brengt hem terug naar “de vlucht voor den oorlog” met zijn tante en zijn
nicht in een kinderkoets op drie wielen.
Hij werd snel daarna opgenomen in het weeshuis waar hij genoot van een goede opvoeding dankzij
de strenge discipline van de bekwame leiding.
Een gevolg van zijn lange verblijf in dit tehuis was dat hij geen kennis had van het familiale leven en
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Maar terug naar het weeshuis. Felix verbleef in het jongenstehuis van Remy dat ook onderdak gaf aan
bejaarde mannen in de Frederik Linsstraat 37.
De meisjes, herinnert hij zich, verbleven tot hun zesde jaar - eerste studiejaar - in de “poppenière” waar
de kinderkribbe en het internaat zich bevonden.
Er waren drie groepen: de jongste groep van 6 tot 12 jaar, het jaar van hun plechtige communie, daarna de
middelste groep, de “moyens”, van 12 tot 14/15 jaar en de oudste groep, “de groten”, vanaf 16 jaar tot na
hun legerdienst. Op het einde van hun legerdienst waren de kinderen verplicht het internaat te verlaten.
Heel goede herinneringen, vooral het grote samenhorigheidsgevoel en de open communicatie tussen
jongeren en hun opvoeders, maken dat zijn verblijf in dit tehuis een vast ankerpunt blijft in zijn leven.
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Vakanties brachten de weeskinderen door aan zee of elders: op kosten van “Les Amis des Orphelins”.
In juli gingen de meisjes en in augustus de jongens.
Een eigen fanfare luisterde regelmatig allerlei plechtigheden op en hun jaarlijks toneeloptreden werd
druk bijgewoond. Hun fysieke paraatheid werd onderhouden in de turnkring.
Bij hun plechtige communie werden ze in het nieuw gezet en uitvoerig getrakteerd door gulle weldoeners. Ze kregen wekelijks zakgeld.
Op jonge leeftijd konden zij veel energie opdoen in het winkeltje naast het café op de hoek van
de Frederik Lintsstraat en de Vesaliusstraat waar de “Lonka karamellen “ per stuk te koop waren.
Op oudere leeftijd dronken de jongens in het café hun eerste Pieterman zodra zij daar de kans toe
zagen, want “bier maakte je tot man!”
Van het grote smeedijzeren hekken dat het weeshuis scheidde van de straat herinnert Felix zich “dat
het aangeraden was om zijn broek voldoende op te trekken om er niet te blijven inhaken”.

© Felix De Wever

Heen en terug van weeshuis naar school gebeurde in “rang”. Zo waren ze in heel de stad bekend.

© Felix De Wever

Felix, die in de groep van de “moyens” zat, zorgde ook voor de kleding, de schoenen, de nagels en
het wassen van een kleine jongen, Fernand S., uit de groep van 6 tot 12 jarigen. Eenmaal in de week
moesten ze allemaal in de rij gaan staan en werden ze op al deze punten gecontroleerd.

Op vakantie met de directeur

Enkele plechtige communicanten

Op 18 jaar waren de weeskinderen verplicht om ’s zondags naar de mis te gaan in de vroegere St.Jozefskerk aan het Erasmusplein. Na de mis waren zij vrij van 10u tot 22u. Middagmaal en avondeten
werden verplicht in de Remy genuttigd. Zij gingen dan naar de filmvertoning in zaal het Forum (bv. Quo
Vadis) die soms duurde tot 22u15. Dan ging het in looppas terug naar het internaat waar zij met de klingelbel portier Victor verwittigden dat zij terug thuis waren. “Te laat”, klonk het dan en dat betekende dat
zij ‘s anderendaags op de deur van de directeur Guillaume Devriendt klopten, binnen stapten en op zijn
bevel in “geef acht” gingen staan “zoals bij den troep”. Terwijl hij zonder opkijken naarstig verder schreef
klonk zijn verdikt: “twee zondagen thuisblijven”.

De toneelkring van het weeshuis
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Felix huwde met de dochter van Pa Dens, de laatste lantaarnman van Leuven, en leefde met de leuze
“beter helpen dan geholpen te worden”.
Zijn maatschappelijk leven kruidde hij met “dakwerken” en vooral als cafébaas van volkscafé “ ’t nieuw
Paradijske” op de hoek van de Pensstraat en het Margaretha de Layensplein. “Klein maar fijn”, noemt “Fé
van ’t Pardiske” de zaak waar hij met een grote verscheidenheid van mensen toffe feestjes bouwde en
vele kameraden had.
Als stichter van de veteranenvoetbalclub “ De Bruintjes” blikt hij terug op een succesvol project dat na 4
jaren 4 voetbalploegen in competitie had.
Nu woont Felix even buiten Leuven, met zoveel goede herinneringen aan die straat uit zijn jeugd.

© Felix De Wever

© Felix De Wever

Felix betreurt dat de grote verbondenheid van toen weg is. Met vroegere kameraden uit het weeshuis
heeft hij geen contact meer.

Kerstfeest in het weeshuis

Het contact met mensen kan Felix niet missen: ook vandaag, jaren na zijn pensionering, zien we hem nog
regelmatig in het weekend aan het stuur van een taxi… verhalen vertellend van vroeger en heel vroeger!
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Robert en Gisèle Verhoeven

Annie Schevenels-Everaert woont al 60 jaar in de Frederik Lintsstraat. In 1955 huurden Annie en
haar man Fernand ietsje verderop in de straat een huis van een Brugse student geneeskunde.
Via haar schoonbroer Paul vernamen ze dat Pastoor Schammel een woning verkocht. Liever dan
zijn eigen woning wilde hij hen een klein huisje in de Vesaliusstraat verkopen, maar volgehouden
onderhandelen zorgde ervoor dat ze eigenaar werden van de woning nr. 98 van pastoor Schammel
van parochie St.-Michiels.
Pastoor Schammel wandelde dagelijks in soutane door de Frederik Lintsstraat, zijn brevier in de
handpalm van zijn beide handen, en, zonder om- of opkijken naar buren en voorbijgangers, las hij
zijn dagelijkse gebeden.

Robert en Gisèle Verhoeven Swaerts wonen sinds
1961 op nr. 116. Als jonge snaak voetbalde en tenniste hij in de prachtige gebouwen van het gesloten
weeshuis. De gecapitonneerde deuren en de blinkende parketvloer in de grote zalen zijn op zijn
netvlies gebrand.

Fernand was een van de medewerkers van de Boerenbond die hun thuis vonden in deze buurt. Hij
was actief als orgelist in de kerk van de Redemptoristen in de Brabançonnestraat en zong in het
koor van de kerk van de Abdij van Park. Ver voorbij de zeventig, wandelde Fernand nog enkele
malen naar Santiago de Compostella, een voetreis waar hij prachtige herinneringen aan overhield.
Op zondagen was het overigens wandeldag en dan trokken Annie en Fernand met hun kinderen
naar de Abdij van Park.
Bij de terugkeer van de wandeling passeerden zij het huis van een trambestuurder wiens vrouw
borduurde en, met lint en zilveren schaartje in de hand, steevast vroeg: ” Hebben uw kinderen al
eens op de tram gezeten? Anders moeten zij maar eens meerijden met mijn man”.

© Jac Geyens

In het begin van hun huwelijk hadden Annie en Fernand
enkele studenten op kot. In die tijd logeerde er een bataljon
soldaten in het college van De Valk in de Tiensestraat. Voor
hun driloefeningen kwamen zij naar de Frederik Lintsstraat
waar ze urenlang marcheerden, bewonderd door de talloze
studenten die aan het raam uitkeken op zoveel discipline.
Op een dag werd er aangebeld: een boze officier maakte
zijn beklag dat een van de studenten, René zo bleek, vanuit
het raam zelf commando’s riep naar het peloton soldaten
die helemaal in de war en uit de pas geraakten.
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Wie ze nooit zal vergeten is mijnheer Albert Bruyninckx die
in de crisisjaren rond 1929 de Boerenbond heeft overeind
gehouden met een ingenieus plan. Met zijn bruine jas en
zijn hoedje op paradeerde hij tot kort voor zijn dood dagelijks in onze straat. Hij werd 89 jaar.

Robert, geboren in de Parkstraat, liep in het voetspoor van zijn vader die eerst een garage had in de
Ravenstraat, toen de beruchte ‘Rue des Corbeaux’,
en die later verhuisde naar de Maria -Theresiastraat
in Garage Marie-Thérèse. Robert volgde automechanica in het toenmalige SPAS en ging aan de slag in de
garage van zijn vader. Intussen was de familie verhuisd naar de Frederik Lintsstraat.

© Jac Geyens

Annie Schevenels - Everaert

Een interessante deal
Aan de overkant van de straat woonde de weduwe van een vroegere bediende bij de Boerenbond. Zij had
nog geen centrale verwarming en ‘s avonds na zijn werk ging Robert haar kachel stoken; dat betekent
oprakelen, de sintels verwijderen en met nieuwe kolen vullen zodat er weer voor vele uren warmte in
huis was.
In 1971 belde haar zoon aan met de boodschap dat Robert dringend naar zijn overbuurvrouw moest gaan.
Daar kreeg hij te horen dat zij het huis zou verlaten en dat zij het alleen aan hem, Robert, wilde verkopen
omdat hij altijd zo goed was geweest voor haar. Hij moest wel onmiddellijk beslissen. De beslissing was
snel genomen. Op zijn vraag of hij een voorschot moest betalen klonk het dat zijn woord meer waard was.

Ravoet
‘s Morgens vroeg werden Robert en Gisèle vaak gewekt door het gebabbel van de naaisters van
Hemdenfabriek Ravoet, die vanaf halfzeven ‘s ochtend door hun mannen voor de deur van het bedrijfje
gedropt werden. Pas om 7u50 ging de poort open en mochten zij twee aan twee naar het atelier, onder
toezicht van juffrouw Stefanie, verantwoordelijk voor de administratie van het bedrijf.
Na de verhuis van Ravoet naar het industrieterrein in Haasrode werden de ateliers gebruikt om de nieuwe
auto’s van garage Marie-Thérèse te stallen die gebruikt werden bij allerlei stoeten en manifestaties in
de stad.
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Andere bedrijvigheid
Enkele huizen verder was er het Fortwinkeltje. Als Gisèle in haar jonge jaren er ging winkelen
stonden de oudere dames uit de buurt rond de toog te kletsen. Bij haar binnenkomen vielen de
gesprekken meteen stil en kon zij onmiddellijk haar inkopen doen onder het toeziend oog van de
dames van de straat. Gisèle had haar tas nog niet opgepakt of de kring sloot zich weer en het
gesprek over koetjes en kalfjes en zeker over de gebeurtenissen in de straat hervatte.

■■GULZIGE RATTEN

In de grote woning op nr. 49 situeerde zich lange tijd de fakbar van Farmacie, beneden, in de
mooiste kelder van heel de buurt, werd gezegd. De feestjes die daar werden gehouden met wel
150 studenten, dreven niet alleen de buren maar ook de eigenaars van het gebouw tot wanhoop.
Heel veel nachtelijk lawaai, schade aan auto’s en andere baldadigheden maakten dat de eigenaars,
beschaamd om zoveel wangedrag in hun woning, het huis verkochten. En zo verdween ook de
fakbar en werd het even rustig in de straat.

Naast het hemdenfabriek staat er een mooie woning waarin lange tijd een

In het verlaten gebouw van het weeshuis verscheen een beschuttende werkplaats voor mensen
met beperkte arbeidsmogelijkheden. In een zijgebouw was jarenlang de lokale afdeling van de
Anonieme Alcoholiekers (de AA club) gehuisvest. Later werd in de site het grote Strijkatelier van
Leuven ondergebracht en nog enkele ateliers van het OCMW.

u nog verschieten”, maar gaven geen verdere uitleg. Vaak hoorden Robert en

Transport Baert die zorgde voor het goederenvervoer van de NMBS, startte zijn bedrijvigheid vroeg
in de ochtend en zorgde dat de buren tijdig aan de ontbijttafel zaten. De grote vrachtwagens reden
ganse dagen af en aan door de grote poort aan nr. 92.

zichtig haar huis binnen stappen. In de Aldi kocht zij brood en Porto. Omwille

Ook heel wat medewerkers van de Boerenbond woonden in onze straat: Vandeput, Paemen, Tips,
Schevenels en Bruyninckx.
En ergens woonde er een mevrouw met veel schilderijen in huis die haar deur angstvallig dicht trok
en nog eens controleerde en zo de bijnaam “madame waggeldeur” opgespeld kreeg.

eigenaardig mevrouwtje woonde. De wijkagent verwittigde de buren dat zij hun
keldergat moesten dichthouden omdat er muizen en ratten waren gesignaleerd
in de buurt. Vroegere buren van het mevrouwtje verwittigden Gisèle: “ Gij gaat

Gisèle ’s nachts het piepende geluid van een karretje in de straat. Vanuit hun
slaapkamervenster zagen zij het mevrouwtje met haar karretje vol brood voor-

van haar eigenaardige muts werd het mevrouwtje weleens Andropov genoemd.
Op een dag werd het mevrouwtje opgepakt door de politie die meteen het huis
binnendrong. Daar stelden zij vast dat er een hele kolonie muizen en ratten
werden gehouden. De houten vloer en antieke kasten waren zwaar toegetakeld
door het legertje knaagdieren die zich ook tegoed deden aan behang en ander
huisgerief. Tot hun verbazing stelden de mannen die het huis leegmaakten en
opruimden vast dat er heel wat obligaties waren opgepeuzeld.
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Ghislaine Ravoet

Toen dit jonge paar in 1963 naar de Frederik Lintsstraat verhuisde, hoorden ze bij de jongste inwoners van de Frederik Lintsstraat. In hun verre herinneringen zien ze niet zo veel contacten tussen
de buurtbewoners.
In de buurtwinkel ontmoetten de buren elkaar wel maar werd er niet veel gesproken, tenzij als de
buurvrouw met haar hondje er ook was.
Meer contact was er als de bakker, de brouwer en de melkboer op ronde, de buurt aandeden:
steevast op hetzelfde uur om zeker te zijn dat hun klanten thuis waren.
Tijdens het jaarlijks verlof werd er gewandeld en was er tijd voor een praatje aan de voordeur.

Naast snookerhal De Komma woont nog steeds de kleindochter van Louis Ravoet,
stichter van het naaiatelier en hemdenfabriek Ravoet. Mevrouw Gislaine Ravoet is
inmiddels bijna 90 jaar.

Het prachtige gebouw van het jongensweeshuis en het bejaardentehuis zagen zij gesloopt worden
in de vroege jaren tachtig van vorige eeuw. Vandaag zou het gebouw gerenoveerd worden en een
van de architecturale juweeltjes van Leuven zijn: wat een verlies voor onze straat!
Sinds de “ Kom op voor je wijk” actie van Stad Leuven ook in onze straat aansloeg, voelen Maria en
Albert dat er veel meer contact is met de buren. De buurtfeesten lokken veel volk, de mensen leren
elkaar beter kennen. “We worden begroet op straat en zijn blij dat wij actief betrokken worden bij
heel dat gebeuren. Zo is oud worden in je eigen buurt zelfs een plezier.”

Haar grootvader, geboren in 1840, en medeoprichter van ‘de Mannen van het Jaar’,
stichtte in 1862 het naaiatelier Ravoet in de Blijde Inkomststraat, 60 in Leuven.
Het waren thuiswerksters die de hemden naaiden, de knoopsgaten werden elders
ingezet. De vader van Ghislaine, François Ravoet, nam later de zaak over van zijn
vader en bouwde ze verder uit.

© Ghislaine Ravoet

De fontein op het rondpunt is spijtig al lang verdwenen, de beenhouwerij van Mathieuke in de
buurt eveneens, het winkeltje van ‘Ma Madame’ verhuisde naar de Burgemeesterstraat om later
helemaal te verdwijnen. Bakker Welis aan de Rotonde, bij elk feest present met zijn specialiteiten, behoort tot de legenden van onze straat. De visboer en de beenhouwer en ook Eugène, de
groenten- en fruitwinkel in de Parkstraat, hebben reeds lang hun deuren gesloten. Buurtwinkelen
bij zelfstandigen in onze buurt is verleden tijd!

© Jac Geyens

Maria en Albert Terclavers

In 1969 verhuisden Gislaine, haar zus en broer de ateliers naar de Frederik
Lintsstraat. Met 130 naaisters en 9 bedienden werden er tot 2000 stuks per dag
kant en klaar afgewerkt. Deze productie kwam terecht in grootwarenhuizen, overal
Het naai-atelier van Ravoet.
in de wereld. Voor India werden er vooral bloesjes genaaid. Haar broer deed de
aankoop van alle stoffen en materialen en verkocht de afgewerkte producten.
Gislaine zelf beheerde de productie en voerde het personeelsbeleid. Daar blikt zij met genoegen op terug.
Nog vele van haar ex-werkneemsters ontmoeten elkaar nog af en toe aan de koffietafel met “de vrienden
van Leuven”.
In 1981 werd het bedrijf een NV en verhuisde het uit Leuven. De bedrijvigheid op nr. 45 in onze straat viel
even stil.
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■■ UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GASTHUISBERG, GEBOREN IN
DE FREDERIK LINTSSTRAAT.
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Bakker Welis schept
even een luchtje

Op hetzelfde adres, in een gebouw achterin, was men in een ander bedrijf, Bureau Archiduc,
bijna dag en nacht in de weer met het ontwerpen en tekenen van grote plannen. Het nieuwe
Universitaire Ziekenhuis Gasthuisberg kwam hier tot leven op de tekentafel. Architect Jan
Delrue, hoogleraar emeritus sinds 2004 van de KUL, departement Architectuur, Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening, en zijn team hadden op dat ogenblik waarschijnlijk geen idee dat zij de
kiem legden van een ziekenhuis dat na bijna veertig jaren wereldvermaard is en nog steeds groeit.
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Irène Verstrepen

De optocht voor de historische Meyboomplanting

Irène is geboren in de Vesaliusstraat in 1930. Haar vader woonde in de gebouwen van het atelier
van de Waterleiding waar hij tewerkgesteld was. Toen de Waterleiding de ateliers verhuisde, kocht
de familie Verstrepen het huis in de Frederik Lintsstraat nr. 65. Zo bleven zij in de buurt waar ze
zich thuis voelden.

In de maand augustus op dag 9 is het al even een autoloos moment in onze straat. Reden: alles moet
wijken voor de plechtige voorbereiding van de stoet die de Meyboom naar de Grote Markt moet geleiden.

Winkelen deed Irène en haar familie bij beenhouwer Janssen, enkele huizen verder kochten zij
groenten en fruit en voor het aankopen van sanitaire installaties konden zij terecht bij de heer
Janssen aan de overkant van het rond punt.
Irène blikt terug op een loopbaan van 20 jaar in het Stadsonderwijs in het Instituut voor Technisch
onderwijs voor meisjes in de Vital Decosterstraat waar zij als regentes Nederlands en aardrijkskunde gaf. Toen deze school opging in het rijksonderwijs moesten de leerkrachten met 20 jaar
dienst kiezen om mee te gaan of in stadsdienst te blijven. Irène koos voor de stadsdiensten en
breidde zo nog 10 jaren aan haar loopbaan als administratieve medewerkster op de burgerlijke
stand, dienst huwelijken. Na 30 jaar dienst werd zij verplicht op pensioen te gaan.

© Jac Geyens

Inmiddels werkt zij reeds 33 jaar als
vrijwilligster, hulp in de boekhouding, bij Seniorama – langer dan
haar beroepsloopbaan.
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“De laatste jaren”, zegt Irène, “stel
ik vast dat er steeds meer jonge
gezinnen komen wonen. Het leven
in de straat verandert daardoor. Het
wordt er zelfs rustiger.”

“Den ieenege echte” Meyboom, rustend op een gespan dat getrokken wordt door een stevig trekpaard
en begeleid door de mannen van 1969 en de Meyboomgezel, sluit de stoet.
De Leuvense Meyboom, de
mooiste berkenboom, is op
weg naar zijn ultieme huldiging: wekenlang pronken
op de Grote Markt van
Leuven dat Brussel weer
aftroeft in de strijd om de
Meiboom.
Terwijl naarstige politieagenten stipt om 16u10
de stoet in gang zetten
en fotografen het geheel
opslaan, speelt zich achteraan de stoet een oud
tafereel af: mannen van
de reinigingsdienst die de
paardenkeutels opscheppen en onze straat weer
proper achterlaten.

© Jac Geyens

Buurman en orgelbouwer Van de Loo werkte in het atelier dat nog steeds bestaat op nr. 67. Over
de orgelbouwersfamilie Van de Loo, werkzaam van ca. 1880 tot ca. 1980, zijn voor zover geweten
geen biografische gegevens gepubliceerd. Aan het einde van het interbellum kwam Victor van de
Loo vanuit Rotselaar zich vestigen in de Frederik Lintsstraat in Leuven. De familie is uitvoerder van
de orgels van o.a. de Sint-Michielskerk en de Predikherenkerk waaraan zij een aantal transformaties
bewerkstelligden.

Paarden en ruiters van Meerdaelhof maken zich klaar. De volksdansers van Reuzegom en ‘t Havermeuleke
schikken hun mooiste kleding, de vendeliers van Bierbeek zwaaien hun vlaggen en de fanfare
Vreugdegalm uit Drieslinter blaast de instrumenten warm. De Mannen van het Blok 69 zetten zich op rij
met de vlaggen in aanslag om de tocht aan te vatten. De Meyboommadammen schikken hun haren en
halen hun mooiste glimlach te voorschijn. Dit alles onder toezicht van de Leuvense Reuzen, Jan van der
Graetmolen, Fiere Magriet en Kobe Koeienschieter.

Impressies van de Meyboomstoet
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De Meyboom, symbool
van het jonge ontluikende leven en de groei,
dient traditiegetrouw
geplant te worden op 9
augustus, de vooravond
van Sint-Laurentius en
dit vóór 17u.
Het feest kan bogen
op een zeven eeuwen
oude traditie, die steunt
op diverse legenden en
herinnert aan een overwinning van Brussel op
Leuven.
Volgens anderen aan
een huwelijksplechtigheid waarbij een
edelman uit Leuven
huwde met een meisje
uit de Brusselse
Bas-fondswijk.
Hij gaf geld om op SintLaurentiusdag feest te
vieren en een Meyboom
te planten.

Impressies van de Meyboomstoet
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De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter
anders. Op een dag in 1213 vond te Brussel een bruiloftsfeest plaats in een afspanning.
Tijdens het feest bemerkten de genodigden een bende onruststokers uit Leuven. Het
kwam tot een handgemeen en de Brusselaars dreigden het onderspit te moeten delven,
tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van Sint-Laurentius. De Leuvenaars verloren. Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213, werd pas in 1308 aan deze gebeurtenis
vaste vorm gegeven. Jan II, de hertog van Brabant, gaf toen de gezellen de toelating
om jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de
Leuvenaars zich vóór 17u meester konden maken van de boom.
In 2015 hebben we dus de 707de Meyboomplanting; de 42ste in Leuven sinds 1974.
Dit wil zeggen dat Brussel tot heden slechts 665 officiële plantingen heeft gekend aangezien de Brusselaars sinds 1974 hun privilege verloren hebben. De ‘Mannen van 1929’
besloten in dat jaar de Brusselaars dit recht af te nemen en de enige echte Meyboom
naar Leuven over te brengen. Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke
boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. ‘s Nachts trokken ze er op uit
om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift
na: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’.
Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17.00 u op de Grote Markt te Leuven. De Brusselaars
tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting.
Beide steden eigenen zich sindsdien het recht toe de ‘echte’ Meyboom te planten. Het
soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang. In Leuven kiest men voor een zilverberk omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende
dag weggehaald. In Leuven blijft hij echter staan tot na de tweede zondag van de
maand september, de jubileumdag van de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ en
het ‘Verbond der Jaartallen’. In Leuven zetten de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’
de traditie verder, meer bepaald binnen het ‘Blok 9’. Na het jaartal ‘1929’, volgden de
jaartallen ‘1939’,’1949’ en ‘1959’. In 2010 werd de fakkel overgenomen door de ‘Mannen
van 1969’, de huidige Leuvense Meyboomplanters.
Bron: “de Leuvense Meyboomgezellen”
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III. Een straat in Leuven wordt een buurt

Naar aanleiding van de start van Museum M in 2009 en onder impuls van de directie cultuur en de wijkwerking van Stad Leuven staken we met enkele buurtbewoners in onze straat de koppen bij elkaar. Het
buurtcomité werd gevormd en begin september werd tijdens het buurtfeest de eerste buurtbrunch georganiseerd in onze straat die voor het eerst autovrij was. De families die deelnamen brachten het beste uit
hun keuken mee voor het collectieve buffet onder de tent en alle buren konden naar hartenlust smullen
van de culinaire exploten van de Flintskoks. Verschillende huiskamerconcerten werden georganiseerd
samen met het SLAC/Conservatorium. Het hoogtepunt was het buitenoptreden van Black Velvet, een
folkband uit Herent. De sfeer was super gezellig. Hier moest en zou een gevolg aan worden gebreid. En
het eerste bezoekje aan M was gratis!
Het tweede jaar zochten we toenadering tot het beneden deel van de Frederik Lintsstraat. We werden
als koningen ontvangen in een tent in de tuin van KADOC. Gelukkig maar, want het goot pijpenstelen.
De brunch was opnieuw een succes. Allerlei oude Vlaamse spelen zorgden voor veel speelvreugde bij
de talrijke jongeren die nog meer genoten dan hun ouders.
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De jaren die volgden genoten we steeds van muzikale optreden tijdens kamerconcerten of heuse
straatoptredens. Het gratis aperitief in café ‘De Reynaert’ en de brunch, waarbij iedere familie
zich van zijn beste kookkant toont, blijven het hart van het buurtfeest. De gratis instapcursussen
snooker en pool in snooker ‘De Komma’ zijn ondertussen een vast programma-onderdeel. Het
steeds terugkerend springkasteel is een voltreffer voor het toenemend aantal kinderen in onze
straat. Kinderen grimeren levert mooie foto’s op en de historische wandeling onder leiding van
Lambert Juveyns was een voltreffer voor de volwassenen die eindelijk de geschiedenis van onze
straat leerden kennen.
De behoefte om meer informeel contact te hebben met elkaar was de aanleiding om in 2013 een
aanvraag in te dienen in het kader van “Kom op voor je wijk” om een petanquebaan aan te leggen
“onder de linde”. De grote ruimte achter de parking op de plaats waar het vroegere weeshuis
stond bleek echter geen goede locatie. Het OCMW redde ons plan en met hun toelating mocht de
petanquebaan aangelegd worden op het gazon van het administratief gebouw. Onder leiding van
Jac Geyens werden de plannen getekend, materialen besteld en op een frisse zaterdagmorgen stak
de eerste spade in de grond. Een tiental mannelijke buren legden in eigen beheer op een professionele wijze de lang verwachtte baan aan. De buurvrouwen lieten zich niet onbetuigd en overstelpten
hun mannen met een heerlijke catering en hapjes aangeboden door Paul en Liesbeth Talloen van
het vroegere restaurant – traiteur “L’ Escoffier” op de hoek van onze straat en de Vesaliusstraat.
De officiële ingebruikname gebeurde tijdens de autoloze zondag van 2013 met toeters en trompetten. In aanwezigheid van toenmalig OCMWvoorzitter Erik Vanderheiden en schepen van Sociale
Zaken Bieke Verlinden werden de eerste ballen geworpen. Het eerste petanquetornooi dat volgde
en gewonnen werd door de familie Dusoleil kent intussen elk jaar een succesvol vervolg.

Vanaf 2015 beschikken we over een originele wisseltrofee, ontworpen en gemaakt in het ceramiek
atelier van Christiane Zeghers en Hein Severijns: de Flintskan, 30 cm hoog met drie oren, een voor elk
deel van de Frederik Lintsstraat. De kleuren wit en rood zijn de kleuren van onze stad en het blauw verwijst naar de politieke kleur van Burgemeester Frederik Lints die zijn naam gaf aan onze straat en zo de
Flesschenstraet naar de historie verwees.
In 2014 was ons project “Pimp een parkeerplaats” een van de winnaar: een parkeerplaats kreeg een
grasmat, een vintage salontafel en dito stoelen en met lotjes werden twee buren willekeurig aangeduid
voor een date. Als winnaar mocht onze buurt samen een voorstelling in STUK meemaken. Een aanbod
waar gretig werd op in gegaan. De idee van buur Pieter Verhelst was zo succesvol dat wij het ook in
2015 herhaalden: de gezichten van naamloze mensen in onze straat krijgen een naam en een verhaal. Zo
ontstaat een echte buurt!

© Marc Baert en Jac Geyens

Op 17 januari 2015 zagen we om 19u vele mensen met een fles op stap in onze straat. In het atelier van
Christiane verzamelde de buurt voor de eerste nieuwjaarsreceptie van de Flintsbuurt. 75 aanwezigen
wensten elkaar en de buurt een gezond en succesvol 2015: het begin van een nieuw straatritueel! Tijdens
die receptie mochten we ook de directeur van het OCMW, de heer Bernaers, verwelkomen die ons uitnodigde om in de toekomst nauw samen te werken met het rusthuis, toch een belangrijke buur! We gaan er
graag op in en kijken nu al uit naar de realisatie van de tuin met fruitbomen die aangelegd wordt op de
plaats waar een gedeelte van het oude rusthuis onlangs werd afgebroken.
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Op het einde van de “Dag van de buren” in mei 2015 troepten we samen aan de kant van de vest, waar
de buren ons vergasten op een toffe avond keuvelen en genieten. De pletsende regen maakte een shelter
noodzakelijk en de open garagepoort bij familie Poesen bood onderdak tot in de late uurtjes.
Een buurtwerking opbouwen in een lange straat, in drie delen en met een rond punt, heeft tijd nodig en
vooral goede intenties: de Flintsbuurt heeft beide!
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Maar onze Flintsbuurt heeft ook:
- vele zorgen om het drukke verkeer in de straat. Van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat is er
een af- en aan gerij van de autobussen van de Lijn. En net als vele autobestuurders respecteren
zij vaak niet de snelheidsbegrenzing tot 30km. De moeders en vaders van de jonge schoolgaande kinderen en jongeren uiten regelmatig hun bezorgdheid om dit gebrek aan respect van
automobilisten;
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tot 22u00 alle vrije plaatsen innemen. De buurtbewoners worden dagelijks opgezadeld met een
kansenspel om in eigen straat te kunnen parkeren;
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vragen om niet te struikelen en weg te blijven van het opspattende water dat autobussen en
snelle wagens veroorzaken;
- vele oneffenheden in de wegbedekking die het lawaai van het verkeer alleen maar doen
toenemen;
- veel nachtlawaai van studenten die respectloos omgaan met de nachtrust van hardwerkende
buren en hun kinderen die graag uitgerust naar hun werk en school gaan. Een kotfuif kan de buurt
best wel appreciëren als zij even verwittigd wordt en als geluid en duur in de hand gehouden
worden. Maar kan het ook zonder het brullen en zingen op straat;
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- klachten over vandalisme: vuilzakken die stukgetrapt worden en de straat ontsieren, fietsen die
gewoon stuk getrapt worden of gedeeltelijk ontmanteld achterblijven, autospiegels die afgerukt
of afgetrapt worden, studenten die over de auto’s lopen of ’s morgens vroeg, helemaal onder
invloed, hun roes uitslapen op de dorpel voor een huis…

Ondanks dit alles zijn we toffe buren, hebben we veel gezellige momenten en koesteren we de
hoop op een straat die ooit door het stadsbestuur ‘gepimpt’ wordt. Met onze medewerking!
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