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VOORAF
Beste,
Sinds december 2002 organiseren het stadsarchief en de
Leuvense erfgoedcel jaarlijks samen de Ken Uw Stad- kwis, een
kwis waarbij de Leuvenaars worden uitgedaagd om hun
algemene kennis over de stad en haar geschiedenis te testen.
Deze kwis werd in het leven geroepen naar aanleiding van de
aankoop door het stadsbestuur van de collectie van Eugène
Sprengers, een rijke verzameling foto's, affiches, prentkaarten,
voorwerpen, … over de 'Beste stad van Brabant'. Al spoedig
ontstond de behoefte om deze collectie, maar ook de belangrijke
archiefbestanden en overige collecties uit het stedelijk archief
op een of andere manier kenbaar te maken bij het publiek. Een
kwis leek de ideale formule om het publiek op een actieve
manier bij al dit Leuvens erfgoed te betrekken. Alle vragen in
de K.U.S.-kwis gaan over de stad Leuven in ruime zin: zowel
cultuur, beleid, gebouwen, straatnamen, dialectwoorden, …
komen aan bod. Elke vraag wordt bovendien geïllustreerd met
beeldmateriaal uit het archief.
Momenteel is de K.U.S.-kwis aan zijn derde editie toe en er
zullen wellicht nog edities volgen. Het materiaal in het
stadsarchief, dat de basis vormt voor de vragen, is dan ook
onuitputtelijk! Op algemeen verzoek wordt een selectie uit de
kwisvragen van de eerste en tweede K.U.S.-kwis thans
uitgegeven in deze kleine publicatie. De kwis kan dan thuis
nagelezen of nagespeeld worden.
Of deze bundeling kan dienen als opwarmer voor de derde Ken
Uw Stad-kwis! Want uiteraard nodigen we u ook voor deze
derde editie weer met plezier uit. We verwachten u op vrijdag
10 december 2004, om 20u in de Predikherenkerk.
Ik wens u alvast veel kwisplezier!

Denise Vandevoort,
schepen van cultuur

Deel I : VRAGEN
VRAAG 1

Op de hoek van de Molenstraat en de Diestsesteenweg werd in
1880 een graanmolen gebouwd, genoemd naar de eerste eigenaar en oprichter. Hoe heet deze molen?

VRAAG 2
Welke Brabantse hertog verkoos Brussel boven Leuven als
hertogelijke residentiestad?

o
o
o
o

Hendrik I (1190-1235)
Jan I (1267-1294)
Jan IV (1312-1355)
Wenceslas van Bohemen (1356-1383)

VRAAG 3
In 1993 sloten de “Centrale Werkplaatsen” in Kessel-Lo hun
deuren. Wie kent in dit verband nog de Franse benaming van
deze maatschappij die in 1864 werd opgericht voor de
exploitatie van een aantal spoorlijnen?

o
o
o
o

Ateliers Central de Louvain
Grand Central Belge
Ateliers de Chemins de fers de Louvain
Société Metallurgique Belge

VRAAG 4
Jaarlijks wordt in Leuven “de grote prijs Jef Scherens”
georganiseerd. Deze wielerwedstrijd voor beroepsrenners
verwijst naar de Leuvenaar Jef Scherens die zeven keer
wereldkampioen werd op de piste in de zuivere sprint tussen
de periode 1932-1937 en in 1947. Waaraan dankt Jef Scherens
zijn bijnaam “Poeske Scherens”?

VRAAG 5
Het bekendste bier uit Leuven is ongetwijfeld de Stella. Sinds
wanneer bestaat dit bier?

o
o
o
o

1366
1824
1926
1947

VRAAG 6
De electrozaak Mafrans in de Diestsestraat is gehuisvest in een
historisch pand. Wat was de vorige functie van het gebouw?

VRAAG 7
Deze foto toont een detail van een monument in Leuven. Over
welk monument gaat het hier?

VRAAG 8
In 1922 werd de samenwerkende maatschappij “De Goede
Haard” opgericht om in Heverlee een tuinwijk aan te leggen
naar voorbeeld van de tuinwijk in Watermaal-Bosvoorde.
Onder welke naam is deze tuinwijk bekend?

VRAAG 9
Welke filantroop gaf in 1875 na een schenking zijn naam aan de
eerste kinderkribbe te Leuven?

VRAAG 10
Elk dialect heeft een zeer groot jargon scheldwoorden. Het
“Leives” vormt daar geen uitzondering op. Wat bedoelt men in
Leuven wanneer je een “hetfretter” wordt genoemd?

o
o
o
o

Iemand die veel eet
Iemand die zich zorgen maakt
Iemand die altijd grapjes maakt
Een knorpot, een moeial

VRAAG 11
Wie ontwierp het administratief centrum van De Lijn aan het
Martelarenplein?

VRAAG 12
In 1977 werd de stad Leuven heel wat groter: de gemeenten
Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele hielden immers op te bestaan en
fusioneerden met de stad. Kent u in dit verband de naam van
de laatste burgemeester van Kessel-Lo?

o
o
o
o

Albert De Jonghe
Alfred Vansina
Leopold Decoux
Frans Cnops

VRAAG 13
Bij besluit van het schepencollege van 20 mei 1886 werd de
straatnaam Schoonzichtstraat gewijzigd in Jan Stasstraat.
Waarom kreeg deze persoon een straatnaam in Leuven?

o
o
o
o

Rector van de KULeuven
Bekend Leuvens schrijver
Leuvens chemicus
Burgmeester van Leuven

VRAAG 14

Wat ben je als iemand je een “jesderm” noemt?

VRAAG 15
De kledingketen H&M is momenteel gehuisvest in een pand op
de Bondgenotenlaan. Van 1954 tot 1996 had dit pand een
andere bestemming. Welke?

VRAAG 16
In 2000 werd Annie Lambrechts door de stad Leuven
uitgeroepen tot sportfiguur van de eeuw. Welke discipline
beoefende zij?

VRAAG 17
De “Journal des petites affiches de l’arrondissement de Louvain” is
ongetwijfeld de bekendste lokale krant uit Leuven. Ze
verscheen voor het eerst in 1819, maar wanneer verscheen haar
laatste nummer?
1940
1958
1969
o 1974
o
o
o

VRAAG 18
Op deze postkaart ziet u een verdwenen militaire kazerne,
gesloopt in 1958. Wat staat hier nu?

VRAAG 19
In 2000 kreeg de straatnaam Dijlelaan in Wilsele een nieuwe
naam: de Marguerite Lefèvrestraat. Wat was de verdienste van
deze dame?

VRAAG 20
Dit is een oude afbeelding van een Leuvens zwembad. Op
welke straathoek bevond zich dit zwembad?

VRAAG 21

Om welke reden is Guillaume De Messemaeker, inwoner van
Wilsele bekend?
Hij pleegde in 1902 een mislukte aanslag op
Leopold II
o Hij overleefde de scheepsramp met de Titanic
o Hij bouwde als ingenieur van de groep Empain
sinds 1896 het Chinese spoorwegennet uit
o Hij haalde de zilveren medaille bij de
Olympische Spelen van 1920 in het kogelstoten.
o

VRAAG 22
Op 3 september 1867 opende de stadsschouwburg voor het
eerst haar deuren met de opera Romeo en Juliette. Hoe heette
de voorganger van de stadsschouwburg, gelegen ter hoogte van
het huidige kruispunt Bondgenotenlaan-Vanderkelenstraat?

VRAAG 23

In 1605 verscheen bij de Antwerpse drukker Jan Moretus het
werk “Lovanium”. Wie was de auteur van dit werk?

VRAAG 24
Aan welk Leuvens
toegeschreven?

o
o
o
o

geslacht

Pynnock
d’Udekem
van Calsteren
de Lovanio

wordt

dit

wapenschild

VRAAG 25
In 1868 offerde het stadsbestuur van Leuven haar Engelse tuin
op voor de uitbreiding van het station In datzelfde jaar schreef
ze een nationale wedstrijd uit voor de aanleg van een nieuwe
stadstuin, die zou komen op een terrein aan de eerste ringmuur
tussen de Tiense- en de Naamsestraat. Wie won deze wedstrijd?

VRAAG 26

Voor wie werd dit monument opgericht?

o
o
o
o

Voor Belgische revolutionairen in 1830 gesneuveld
Voor de slachtoffers van de cholera-epidemie van
1848
Voor de slachtoffers van de stemrechtbetogingen
van april 1902
Voor Franse militairen in 1914 rond Leuven
gesneuveld

VRAAG 27
Van welk plein is de “Place Napoleon” de oorspronkelijke
naam?

Vraag 28
Welke straat wordt hier op een foto van de jaren '50
voorgesteld?

VRAAG 29
Leuven is verzusterd met vier buitenlandse steden. Met deze
steden werd een officiële akte ondertekend, waarbij
overeengekomen werd op diverse domeinen informatie uit te
wisselen, wederzijdse bezoeken af te leggen en samen te
werken. Met welke van de vier onderstaande steden is Leuven
niet verzusterd?

o
o
o
o

Krakau
Nijmegen
Lüdenscheid
Rennes

VRAAG 30
De deelgemente Heverlee is de enige gemeente van GrootLeuven die een vrouwelijke burgemeester heft gehad. Hoe is
haar naam?

Deel II: ANTWOORDEN
ANTWOORD 1
De Pinxter(en)molen, waarvan de romp er nog steeds staat,
werd in 1882 opgericht door Louis Pinxteren als korenmolen.
Na de dood van deze eerste eigenaar en oprichter werd in 1912
de molen overgenomen door diens schoonzoon Josse Henri
Vanderstappen.
Deze korenmolen was niet de enige in Kessel-Lo. In 1836
bouwde Jean-Baptiste Pulinckx een graanmolen in de bocht van
de Platte-Lostraat aan het kruispunt met de Zavelstraat. Het
bouwperceel heeft nog steeds een afgeronde vorm met uitgang
naar de Platte-Lostraat.

ANTWOORD 2
De Brabantse hertogen verbleven sinds Hendrik I te Leuven,
eerst in een kasteel op ’s Hertogeneiland, vanaf Hendrik II op
Keizersberg. Na de dood van hertog Hendrik III in 1261 werden
er twee troonopvolgers naar voren geschoven: zijn oudste,
maar erg zwakke zoon Hendrik IV en zijn tweede zoon Jan I. Er
ontstond een strijd rond de troonopvolging, waarbij ook de
Leuvense patriciërs in twee clans verdeeld werden. Nadat
Hendrik IV afzag van zijn erfrecht, verzoende de stad Leuven
zich met Jan I, die op vijftienjarige leeftijd het bestuur van het
hertogdom op zich nam. Een blijvend gevolg van de opstand
was dat Jan I zich erg door de houding van de Leuvenaars
gekrenkt voelde en aan Brussel de voorkeur ging geven als
hertogelijke residentiestad.

ANTWOORD 3
Toen in 1864 de spoorwegexploitatiemaatschappij “Grand
Central Belge” of de Centrale Werkplaatsen opgericht werd, was
Leuven reeds een belangrijk spoorwegknooppunt. Met de
bouw van de Centrale Werkplaatsen werd een krachtige impuls
gegeven aan de industriële ontwikkeling van de Leuvense
regio. Rond 1870 waren er 650 arbeiders tewerkgesteld voor de
herstelling van locomotieven, rijtuigen, wagens en andere
uitrustingen. Ook de bevoorrading van de stations gebeurde
van hieruit. Deze werkplaatsen hadden een grote invloed op de
evolutie van de urbanisatie in Kessel-Lo.

ANTWOORD 4
Jef Scherens wordt algemeen beschouwd als één van de beste
baansprinters uit de wielerhistorie. Hij was meester in het
plaatsen van een laatste “katachtige laatste jump”, vandaar zijn
bijnaam Poeske. Op jeugdige leeftijd verscherpte hij zijn sprint
in straatkoersen. Hij debuteerde op 13 oktober 1929 en
verzamelde 23 nationale en 7 wereldtitels naast een eindeloze
rij Grote Prijzen. In 1938 verloor hij na jaren hegemonie de WKfinale tegen Arie van Vliet. De revanche een jaar later ging niet
door omdat de oorlog uitbrak. In 1947 behaalde Poeske
Scherens zijn laatste wereldtitel.

ANTWOORD 5
Pas in 1926 ontstond het merk Stella Artois, voor het eerst
gelanceerd als een kerstbier. Omdat de brouwers toch in de
kerstsfeer zaten, doopten ze hun nieuwe pils “Stella. De ster
van Artois.” Het nieuwe bier was zo’n groot succes dat Artois
besloot om het ook buiten de kerstperiode op de markt te
brengen. De verkochte productie steeg van 1 miljoen hectoliter
in 1960 naar 7,6 miljoen hectoliter in 2002.
Stella Artois maakt momenteel deel uit van de groep Inbev, dat
momenteel de grootste brouwer ter wereld is. Het
hoofdkantoor van InBev is in Leuven gevestigd en het
Amerikaanse hoofdkantoor van AmBev in Sao Paulo.

ANTWOORD 6
De electrozaak Mafrans bevindt zich in een pand in Louis XVI
stijl dat dateert van het einde van de 18de eeuw. Hier opende
mevrouw Desterdiu in 1832 het Hôtel de la Suède. In 1848
richtten de studenten in dit hotel hun “Société des Etudiants de
Louvain” op. Het gebouw werd zwaar beschadigd tijdens de
Eerste Wereldoorlog, maar was niet onherroepelijk verloren. In
1921
begon
Filip
Mafrans
er
een
handel
in
landbouwwerktuigen en houten wasmachines. Na de tweede
wereldoorlog werden er ook kachels en Leuvense stoven
verkocht. Filips’ drie zonen Jean (1913-1988), Louis (1917-1986)
en Fernand (1920-1985) zetten de zaak verder en vormden ze
om tot een vennootschap.

ANTWOORD 7
Paepe Thoon is één van de beroemdste en beruchtste figuren uit
de Leuvense geschiedenis. Zijn officiële voornaam was
Antonius en hij was de zoon van Jan van der Phalisen, die in de
15de eeuw pastoor van de Sint-Pieterskerk was. Op aanraden
van zijn vader volgde Antonius orgellessen en hij werd
uiteindelijk aangeworven als organist van de Sint-Pieterskerk.
Zijn grote vermaardheid kreeg hij echter door zijn grappen en
grollen. Hiervoor stond hij tot ver buiten het toenmalige
hertogdom bekend. Een Leuvens rechter was echter niet zo
belust op Thones zottigheden en verbande hem naar Luik met
het verbod ooit nog de Brabantse grond te betreden. Maar ook
hierop wist Thoon iets te vinden. Met paard en kar kwam hij
terug naar Leuven met onder zijn voeten een hoopje klei uit het
Luikse, zodat men hem niet kon verwijten Brabantse grond
onder zijn voeten te hebben.

ANTWOORD 8
De woningen op het zogenaamde Lammekensveld van de ”De
Goede Haard” werden ontworpen door de gebroeders Georges
en Eugène Jotthier. De ruime huizen per twee of per drie
gegroepeerd met hun wit, groen en rood beschilderde luiken
gaven een frisse, keurige indruk. Ze deden de bevolking
denken aan sommige cités in onze voormalige kolonie en zo
ontstond de spotnaam Matadi, die spoedig algemeen gebruikt
zou worden. In totaal werden er 158 huizen gebouwd. De
huurprijs van deze huizen bedroeg aanvankelijk 76 à 90 BEF
per maand.

ANTWOORD 9
Jean-Baptiste Jourdan studeerde geneeskunde aan de
universiteit te Leuven, was politiek actief te Sint-Gillis en
richtte met zijn persoonlijk fortuin in Sint-Gillis en andere
Belgische gemeenten liefdadigheidsinstellingen op. Zo
financierde hij ook de eerste kinderkribbe die sinds 1873
gehuisvest was in de Justus-Lipsiusstraat. In deze kribbe
konden 25 kinderen opgevangen worden. Door toedoen van
een andere filantroop Edouard Remy werd in 1896 een
tweede kribbe opgericht in de Fonteinstraat.

ANTWOORD 10
In de “Leuvensche bloemlezing” van Tom Frandels lezen we:
“de hetfretter kan niets verdragen, noch van zijne ouders, noch
van zijne vrouw, noch van zijne kinderen, noch van zijne
vrienden en kennissen en allerminst nog van zijne
schoonmoeder, want deze laatste vooral is hem een doorn in
den voet, omdat ze hem nu en dan eens onbewimpeld de
waarheid zegt en hem, beter dan iemand, weet toe te snauwen.
En het schoonst van al is dat de hetfretter niet weet dat hij zoo
een onaangenaam persoontje is. Maar neen, hij denkt dat allen
tegen hem zijn, begrijpt er de volstrekte reden niet van.” Een
hetfretter is dus een knorpot, een moeial.

ANTWOORD 11
Manuel de Solà-Morales (°Barcelona, 1939) een Spaanse
architect van wereldformaat, is de ontwerper van het nieuwe
Martelarenplein, de tunnel, de ondergrondse parking en het
administratief centrum van De Lijn. Hij geldt internationaal als
grondlegger van het strategisch stedelijk project. Naast dit
Leuvens project heeft hij nog heel wat andere grote realisaties
op zijn palmares staan, waaronder de herinrichting van de stad
Barcelona, naar aanleiding van de Olympische Spelen van 1992.
In oktober 2004 kreeg de architect een eredoctoraat aan de
Katholieke Universiteit Leuven.

ANTWOORD 12
Op de foto die bij de vraag gebruikt werd staan alle CVPkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976.
U herkende zeker de toenmalige burgemeester van KesselLo: Albert De Jonghe (°1910-1981), geneesheer van
opleiding en burgemeester tussen 1959 en 1976. Ook Alfred
Vansina staat deze foto. Hij was echter voor de fusionering
schepen te Kessel-Lo en werd vanaf 1977 de eerste
burgemeester van Groot-Leuven. Leopold Decoux en Frans
Cnops waren respectievelijk de laatste burgemeesters van
de autonome gemeenten Wilsele en Heverlee.

ANTWOORD 13
Jan Stas werd geboren te Leuven in 1813 als zoon van een
slotenmaker. Hij promoveerde op 14 augustus 1835 met
grootste onderscheiding tot doctor in de medicijnen. In 1840
werd Jan Stas benoemd tot professor chemie aan de Militaire
School van Brussel. Vandaar dat hij ook in Brussel de
inspiratiebron is geweest voor een straatnaam.
Jan Stas werd vooral bekend bij het bredere publiek toen hij in
1850 de moord op de graaf van Bitremont kon oplossen. Stas
ontdekte dat de graaf vergiftigd was door nicotine en vond
stofdeeltjes op de plankenvloer waar de moord was gepleegd.
De methode waarmee hij er in slaagde de nicotine te traceren
draagt nog steeds zijn naam.

ANTWOORD 14
De eigenlijke betekenis van jesderm is endeldarm, maar wordt
figuurlijk ook gebruikt ter aanduiding van magere mensen. In
het Leuvens hebben ze wel meerdere woorden voor
lichtgewichten, zoals spriet en rebbendokteur. Een dikkerd krijgt
de bijnaam van waggelgat, patapouf of gewoon dikke.

ANTWOORD 15
Rond
1923
bouwde
Cleynhens-Smets
hier
een
sportkousenfabriek die in 1931 werd overgebracht naar KesselLo in de Grensstraat. De Samenwerkende Vennootschap
“Vlaamsch Huis”, opgericht in 1932 nam hierna het pand in
gebruik. Zij richtte hier een herberg, een spijshuis en
vergaderzalen in voor de Vlaamse verenigingen. Op 16 februari
1954 werd Alma I plechtig ingewijd als de eerste van een reeks
succesvolle studentenrestaurants . Vanaf de eerste dag bleek
Alma immers een hit bij de studenten. Niet te verwonderen
want voor 24 BEF kon je er terecht voor een volledig warme
maaltijd: soep, vlees, groenten en frieten, en een dessert toe.

ANTWOORD 16
Jarenlang was Annie Lambrechts de beste rolschaatsster ter
wereld. Zij behaalde 19 wereldtitels, 22 Europese titels en
tweemaal goud op de World Games. Zij werd getraind door
haar vader Jean Lambrechts die in 1955 een eigen
rolschaatsclub, de Sporta Rink Hockey Leuven, oprichtte en zijn
beide dochters Annie en Josette de liefde voor het rolschaatsen
bijbracht.

ANTWOORD 17
In 1819 werd de “Journal des petites affiches de l’arrondissment”
opgestart als louter advertentieblad. Vanaf 1834-1835 werd ze
het officieuze orgaan van de katholieke partij te Leuven. Het
politiek karakter verdween geleidelijk in het midden van de
twintigste eeuw. Als advertentieblad bleef de krant nog bestaan
tot 1974. Op 1 mei 1974 echter rolde het laatste nummer van de
persen van drukkerij Van Linthout.

ANTWOORD 18
Het gebouw dat het hoogste boven Leuven uitstijgt, is de
woontoren
van
Sint-Maartensdal.
Dit
sociale
woningbouwcomplex opgetrokken onder leiding van Renaat
Braem (1910-2001) is een schoolvoorbeeld van de opvattingen
binnen de modernistische architectuur die toen heerste. Op
deze plaats was van 1433 tot 1784 en van 1790 tot 1795 een
klooster gelegen, Sint-Maartensdal genaamd. Dit klooster moest
in 1795 plaats ruimen voor een militair hospitaal. Na 1830
namen de lanciers en de artillerie bezit van de SintMaartenskazerne, die in 1958 gesloopt werd voor de bouw van
het huisvestingscomplex.

ANTWOORD 19
Marguerite Lefèvre (1894-1967) behaalde in 1913 haar diploma
onderwijzeres
aan
de
normaalschool
van
het
Paridaensinstituut. Van 1913 tot 1917 werkte zij als
onderwijzeres aan het Miniemeninstituut. In 1917 schreef
Lefèvre zich in als vrije studente aan de School voor
Handelswetenschappen en volgde er lessen aardrijkskunde van
Paul Michotte. In 1925 behaalde zij aan de Parijse Sorbonne
haar doctoraat. Haar carrière aan de Leuvense Alma Mater
verliep echter, ondanks haar doctoraatstudies, niet vlot. Het
was haar leermeester Paul Michotte die op zijn sterfbed de
academische toestand van Marguerite Lefèvre veilig stelde. Hij
schonk bij testamentaire beschikking het Geografisch Instituut
en zijn rijke collectie aan de universiteit, maar eiste dat het
instituut zijn naam zou dragen en dat Lefèvre het
directeursschap zou waarnemen. Toch werd Lefèvre pas in
1960 op 66-jarige leeftijd officieel benoemd.

ANTWOORD 20
Het stedelijk zwembad van Leuven bevond zich van 1911 tot
1958 op de hoek van de Tervuursevest met de Kapucijnenvoer.
Het was een open zwembad met warmwatervoorziening uit het
nabijgelegen slachthuis. Men betaalde in de beginjaren van het
zwembad als toegang 30 centiemen, handdoek en zwembroek
inbegrepen. Toen in 1958 een modern overdekt zwembad op de
Tiensestraat werd gebouwd, werd het oude bassin gesloten;
Het moest het in de jaren ’70 plaats maken voor een
flatgebouw.

ANTWOORD 21
Op 15 april 1912 vond de scheepsramp met de Titanic plaats.
Ook Guillaume De Messemaeker uit Wilsele was aan boord van
dit schip, samen met “echtgenote” Anna Becker. Uit onderzoek
achteraf bleek dat Anna niet eens gescheiden was van haar
eerste man Desiré Pruys. Anna dook dus met haar nieuwe
liefde de koffer in aan boord van de Titanic. Beide personen
overleefden de scheepsramp en vestigden zich in Tampico. In
het voorjaar van 1918 werd Anna zwaar ziek. Ze stierf op 30
april van dat jaar. Volgens familieverhalen stierf Anna aan de
gevolgen van de fysieke en psychische ontberingen die ze had
geleden ten tijde van het zinken van de Titanic. Guillaume
hertrouwde in Parijs met Marie van Hamme en samen
bouwden ze met hun vier kinderen een ranch uit in de buurt
van Montana.
Toen de Titanic in aanvaring kwam met de ijsberg, bevonden
zich 27 Belgische passagiers aan boord, slechts zeven
overleefden de ramp.

ANTWOORD 22
In 1805 kocht de Leuvenaar Jacques-Guillaume Cordemans het
oude universiteitsgebouw De Lelie op, en liet het door architect
Claude Fisco volledig herbouwen tot schouwburg. Tot 1868
was de “Salle de Frascati” het belangrijkste cultuurcentrum van
de stad. Er werden allerlei voorstellingen gegeven: toneel,
concerten, recitals en er vonden zelfs circusoptredens plaats.
Talrijke binnen- en buitenlandse virtuozen traden er op,
waaronder ook Johann Strauss in maart 1838.

ANTWOORD 23
Justus Lipsius, het “Licht van Europa”, werd in 1591 in Leuven
benoemd tot professor in de geschiedenis en in Latijn. In 1595
werd hij door Filips II tot koninklijk historiograaf benoemd. In
1605 verscheen bij de Antwerpse drukker Jan Moretus het
“Lovanium”, een dialoog van de humanist met vier van zijn
leerlingen over de geschiedenis van de stad Leuven en haar
universiteit. Het diende als huwelijksgeschenk voor hertog
Karel van Croÿ, die huw de met zijn nicht Dorothea van Croÿ.

ANTWOORD 24
De familie Pynnock vestigde zich in de tweede helft van de 13de
eeuw in Leuven. In de 14de eeuw behoorden leden van dit
geslacht tot de ambachtsgilden van de munters, de
marktkramers en de smeden. De afstammelingen van Hendrik I
Pynnock (+1302) zouden het verder schoppen. Zij huwden in
het patriciaat en namen een adellijke levenswijze aan. In
Leuven gingen zij ambten bekleden zoals schepen, gezworene,
burgemeester en gildedeken. De bekendste Pynnock is
ongetwijfeld Lodewijk III (1435-1504), vertegenwoordiger van
Maximiliaan van Oostenrijk en eigenaar van het kasteel van
Horst.

ANTWOORD 25
In haar zitting van 7 augustus 1868 besliste de gemeenteraad
dat voor de aanleg van het stadspark een nationale wedstrijd
onder de tuinarchitecten moest worden uitgeschreven. Niet
zonder kritiek werd het werk van tuinarchitect Jacques Rosseels
en van landmeter Julien Goyens verkozen.
Vanaf 1869 werd begonnen met de aanleg van het park langs de
Tiensestraat. De werken duurden tot 1875. Hoewel de oude
ringmuur een bepalend onderdeel moest worden van deze
romantische tuin, ging juist een belangrijk deel ervan verloren
ten gevolge van ondoordachte ingrepen aan de funderingen. De
kiosk (van architect Frische) en de vijvers met de rotspartijen
(van architect Lievin Rosseels) werden later pas toegevoegd.

ANTWOORD 26
Naar aanleiding van de acties om het Algemeen Enkelvoudig
Stemrecht te bekomen van algemeen enkelvoudig stemrecht,
organiseerde de Leuvense Belgische Werklieden Partij in april
1902 manifestaties om de eis kracht bij te zetten. In de avond
van 18 april 1902 kwam het tot een botsing tussen de betogers
en de ordehandhavers en werden 6 betogers gedood en een
twintigtal gewond. Het monument op de stedelijke
begraafplaats werd twee jaar na de gebeurtenissen opgericht en
is van de hand van de Brusselse beeldhouwer Herbay. Naar

aanleiding van de 100ste verjaardag van de gebeurtenissen werd
in 2002 een nieuw monument ingehuldigd op het Quinten
Metsysplein.

ANTWOORD 27

De naamgeving “Place Napoleon” dateert uit 1806. De grond
voor de aanleg van het plein werd in 1787 door de stad aangekocht. Het gebied werd deels genivelleerd in 1795 en in 1806. In
dat jaar werd ook het karmelietessenklooster dat zich hier bevond afgebroken. Het eerste huis op de Place Napoleon werd
gebouwd in 1812. Na het verdwijnen van de Fransen kreeg het
plein de naam Volksplaats, sinds 1940 is de naam Mgr. Ladeuzeplein in voege.

ANTWOORD 28
De Waaistraat, die in de jaren ‘80 grondig van uitzicht veranderde, geeft uit op de Minderbroedersstraat, waar tot 1972 de
jezuïetenkerk stond. Deze kerk werd in 1864-1865 gebouwd
naar de plannen van de Antwerpse architect Leclefs. In deze jezuïtenkerk werd het hart bewaard van de gelukzalige Johannes
Berghmans van Diest en bevond zich het praalgraf van de jez uiet Constant Lievens, de missionaris van de Bengalen.
In 1972 werd de kerk door de Belgische Boerenbond opgekocht
en vlak daarna afgebroken.

ANTWOORD 29
De Leuvense zustersteden zijn Rennes, Lüdenscheid, Krakau en
’s Hertogenbosch en dus niet Nijmegen. Op de foto ziet u de
burgemeesters van Leuven en ’s Hertogenbosch tijdens de officiële verzustering van de steden op 6 oktober 1984.
Naast deze zustersteden onderhoudt Leuven nog vriendschapsbanden met andere buitenlandse steden. Een officieel
vriendschapspact werd afgesloten met de stad Tainan (Ta iwan)
en Stellenbosch (Zuid-Afrika). Vermeldenswaardig tenslotte is
nog het adoptiedorp Cristian in Roemenië, waar de stad Leuven regelmatig acties op touw zet.

ANTWOORD 30
Na de dood van de ka tholieke burgemeester Willem vanden
Abeele, werd mevrouw Berthe Gottigny 1875-1972), echtgenote
van professor Nicolas Sibenaler in 1935 één van de eerste
vrouwelijke burgemeesters van ons land. Zij was burgemeester
van Heverlee van april 1935 tot mei 1940 en van september 1944
tot juni 1946.

Selectie beeldmateriaal en opstellen vragen: Piet Veldeman en Marika
Ceunen, stadsarchief Leuven
Samenstelling en coördinatie: Tiny T’Seyen en Rebecca Gysen, Erfgoedcel
Leuven
V.U.: stadsbestuur Leuven, Denise Vandevoort, schepen van cultuur,
Muntstraat 3, 3000 Leuven

