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Een begijnhof dat 
steeds kleiner werd 

1862 werd nl. de 17e eÊuwse kapel af 
.gebroken. Ve r v o l gans mo.e sten in l'il8 2 
i:1 a -i ngo n gepo-o.r t en de ,Begijnhof kerk 
het ontgeldeh. Ter verduidelijking we 
ze gezegd dat de ingangspoort recht 
tegenover de Sint-Certrudiskerk stbnd 
bij het beereden van het Klein Begijn 
hof en dat da Begijnhof~erk zich op 
het -inde vah het Klein Begijnhof be 
vond aan de rechterkant. De volgende 
stap was in 1896 de doorbraak van het 
kerkpleintje voor de Begijnhofkerk 
naar de Sluisstraat, waardoor de ge 
slotenheid van het kerkpleintje vóor 
goed doorbroken werd. In 1954 v~rdween 
tenslotte nog da infirmerie, die zich 
achter de begijnhofkerk b:evond. ne 
oudste gebouwen van het huidige Klein 
Begijnhof dateren uit de 16e eeuw, 
ter-wijl de meeste gebouwen hun oor 
sprong hebben in de 17e eeuw. De aeh- 

Bij de stichting y.an 'h e t Sint-Geer 
~ruiklooster in 1206, waren er naast 
de kloosterl~ngen ook broeders en zus 
ters v e rb·ön.den aan het klooster. De 
broeders verdwenen echter vrij snel 
en de zusters vormden later het 
'Kle-<.n Be:g-<.jnltoó' . Zo o n c s tond ener- 
z ij d.s het •annenklooster aan de_ zuid 
iant van d• kerk, en anderzijds bet 
Klein Begijnhof langs de noordkant 
van de kerk. Toe de begijnen behoorden 
zowel gehuwde en ongehuwde vrouwen, 
als wedu.wen van alle ·sociale s ta n.d e n 
en klassen. De gang van zaken op het 
&lein Begijnhof werd lerpgeld dogr ge 
woonten, die \:lare1'1 va'stgesteld in sta 
tuten. Het aantal begijnen bedroeg 
rond 1600 een 10-tal. Die aantal steeg 
toe een 90-tal rond 1700. Deze groei 
vecklaart de aanwezigheid van talrijke 
conventhuizen die dat•ren uit de l7e 
eeuw. Bij cie opheffin-& van het Kle~n 
Begijnhof in 1796 (Franse Omwenteling) 
bleven er nog een 45-tal begijnen over. 
De l9e eeuw is voornamelijk verant 
woordelijk voor de teg~nwoordige ver 
minkte toestand van het co~plex. In 
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t e r k an.c van 'h et begij'nho·f is ond,e,r- 
t u s se n grotende,els, d;,w, z. op de plaats 
waar vroeger de begijnhofkerk, de ka 
~el en de infirmerie stonden, opgeslokt 
door Stella Artois. Sinds 1974 is dat 
gene wat overgebleven is van het Klein 
Begijnhof bij K.B. gel<lasseerd ;en ei 
gendom van het O.C.M.W. dat sinds •n 
kele maanden begonnen is met de res 
tauratie ervan. De bedoeling is om het 
Klein Begijnhof terug een woonfunktie 
te geven. Men kan zich hierbij even 
wel de v r aa g stellen of nre n h i e r niet 
deze] f d e s i t-u a t.La g a ax krijgen als op 
het Groot Begijnhof, wa~r de oorsp~on 
kelijke bcw'oners moesten wijken voor 
mensen uit de hogere klassen, die het 
zich financieel wel konden veroorloven 
om dure huurwoningen te betrekken. Er 
is immers spr~ke van een rescauratie- 
11·r~js per h u i s van ongeveer vijf mil 
joen f r a n k , 

AAN DE MUREN VAN DE STELLA 

t 

in de buurt, ingepalmd. Volgens het 
Bijzonder Plan van Aanleg (dat de bouw 
voorschriften voor (e str•at inhoudt), 
blijft het gedeelte van de ~luiss~:aat, 
dat gelijkloopt met het Kle1n BegiJn 
hof, een woonzone. 
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Slûi'sshiaat 

Deze straat beeft ~aJn naam te,!anken 
·de sluizQ.n op één van d.e D'1.J Le a r+ a än ,, 1 · • a" an de k r u,:i,id h,g van d•e S u 1 s s "r Il '- 

men, da Glaa,blaze,11iis-trsat. H,et gro·o,t m~t e • ( _ 
t d elte va~ ~e Slu~sstraat van se ge e • • ) · d d af het Klein Be.giJnhof 1s , oor e. 

· · Artois de grote 1ndustr1e brouwerij • 
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:Butclîtstraa.t 
De Bui::chtstraat liep yroeger 9naer de 
bu}.e,h,k v-a-n teuve'O, ge bo uwd door Ren- 
d r i:k IV ro-ntl de jai:·en 123,0. ;Je h.euv e I 
waarop deze burcha stond, •taar bekend 
als de Kèizeri;b,erg o'md a t K'eiz~r Kar.el 
·er. rae è r ma.a Ls verbleef. G~dui:eode d.e 
f7e e.(\ t's;,, (!'EUW wei<d d e z.e. o u r c h t ·ten 
s'lótte af:g,~broken. Het :gebo11"( dat: er. 
nu staat w·erá do.o r de B.en_ed~,l;.tijnen ge 
bou~t, -ie zioh bier in 189~ kwamen 
ve.stigen. 
J,~e, ye,r.vo.J:ge" onze, ,,eg lang-s de Meche1- 
s e s t'r,aat 'om dan dadelijk rechts af te 
s,1 aan l. n de F"c·n te 1n)s t't'.' a a t. ~ r-· 
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1a.a.n-0luitl11g t • e.l.ge.nln me. .lt.-<.llg, a.6b.1t.a.ak, ont- 
\J an êi e. 1_' · .ê. · ) ka.n de. v e.Jtwe. ze.11:f.lj k-lng 
4~e.:td wo~d~n4we.g nl~;t me.v. ln v~aag ge.- 
4luLt. 'e.ve.nm-<.11 aR,4 de. vu.due. 
slisst:: ~:: :e. Jt.lnglaan'' luidde de be 
Vermits de be e7 s~adsbestuur. 
wa& goo·d slissing toch onomkeerbaar 
boe~ . ~ e d men het over een andere 
dan m~e:t s d e weg er dan toch kwam, 
Het b e schade beperkt worden. 

u';'rtwerk "het Lampeke" stelde een 
g?detailleerd voorstel op tot verbete 

.ring van de aanleg van de invalsweg en 

als "p.1t.lkke.R.p.1t.ojckt1' werd aan de ingang 
van de Bruul een strook uitgetekend 
om de sug,es,ties konkreet te maken.' 
O~k deze inspraakpogingen hadden wei 
nig 7~sultaat. De invalsweg kwam er 
e~ htJ zal de geschiedenis ingaan als 
éen der grootste stedebouwkundige mis 
k Leu n e n die er in Leuven te zien zijn. 
Rest nog de braakgrond. 
Bij de aanleg van de invalsweg werden 
heel wat gangen en huizen gesloopt. 
Het resultaat ervan is een groot stuk 
braakliggend terrein tussen de Ridder- 

straat, de Brouwersstraat en de Fon 
teinscraat. Tegen de formele wens (en 
een petitie ondertekend door 1175 men 
sen) in van de buurtbe~olking, die er 
éengezinswoningen gebouwd wil zien, op 
téerde de sociale bouwmaatschappij St. 
Maartensdal voor de bouw van een ap 
partementencomplex (tot 4 hoog). Ook 
het stadsbestuur ziet dit als enige 
moge~ijkheid aangezien enkel deze op 
lossing weerhouden werd als bestemming 
van de Braakgrond in het nieuwe ont 
werp-BPA voor de Fonteinstraat. 
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Jes. Als saneringsmaatregel werd op Met 
einde van de vorige eeuw deze gang aan 
gesloten op het openbaar wegennet. Ve 
le huisjes in de straat zijn in slech 
te staat. Sinds verleden jaar werd het 
gebied gelegen tussen de Fonteinst.raat 
de Brouwersstraat, de BrusselsesEraat 
en Handbooghof, waarin ook de Predik 
berinnenstraat ligt, door de Vlaamse 
Executieve als he..1t.w11.1t.1t.deAü1969e.b..i.ed 
erkend. Deze erkenning ho~dt in dat de 
gemeente, sociale bouwmaatschapp·ijen 
en de. be.wo11e.Jt.4 van een serieuze b e a o e-: 
laging kunnen genieten indien ze hui 
zen in de buurt renoveren. Deze erken 
ning is voor de buurt een unieke kans 
om de verdere verkrotting van het ge 
bied tegen te gaan, Maar ooK hier 
stelt zich de vraag in welke mat~ d~ 
huidige bewoners van deze maatregelan 
zullen genieten want al te vaak worden 
~e huurprijzen na reno•atie dra~tisch 
..,er,ho,ogd, En dat k·unnen deze me n-s-e-n 
ze>ker niet l;?e ta 1 ë.n , 
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HERW AARDERINGSOPERATIE 

Handbooghof 
Stilletjes aan keren we t•rug naar het 
vertrekpunt van onze wandeling. Via de 
Coutereelstraat en de Brusselsestraat 
bereiken we het Handbooghof, een stak 
je groen langs de Dijle. Tn het Band 
booghof kunt u nog de resten zien van 
de eerste ringmuur (1161) van Leuven. 
Hij was in witte steen opgetrokken, 
1 ,70 m dik en 2740 m lang. Het was een 
gekanteelde muur, waarachter een ron 
deweg was aangebracht. De naam Hand 
booghof verwijst naar de St.Sebastians 
gilde {handboogschutters), die hier 
hun oefeningen hielden. Het Handbooghof 
maakt nu ook deel uit van het Leuvens 
Dij Le p a d ' dat zoveel mogelijk de Dijle 
volgt op het grondgebied va~ Groot 
Leuv~n. Het is ook een onderdeel van 
de fietsroute door de stad, die door 
de werkgroep Langzaam Verkeer uLtge- 
s tip p e 1' d w,e r d . 

En nu zijn we toe aan het laats~e äeele 
je van onze wandeling. We steken de 
Brou~ersstraat over en volgen de HaJ 

,vestraat richting St. Geertrui. Aan de 
overkant van de Dijle zien we de hoge 
betonnen si·lo' s van de vroegere mout 
erij Dreyfus, die vroeger aan Stella 
Artois de nodige mout leverde. Sinds 
dien beeft de fabriek haar deuren ge 
sloten om zich in Herent langs de 
Vaart te vestigen. 

Zo, de wandeling is rond. Wij hebben 
gepoogd u van Leuven een ander beeld 
te geven dan wat in de meeste reis 
gidsen staat. Niet het schone, het 
rijke. Le uv.e n hebben we u laten zien, 
maar een buurt die de vele lit- 
tekens draagt v-a n een ver do o r g-e v c e'r e 
de Lndustiialisering en van een 
grootschalig en d.e s-t r uk t Le-f u r b.a n Ls ere , 
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KRITAK 
boekhandel 

misschien de llterairste 
wellipht de seciaalste 

ongetwijfeld de politiekste 
en dan hebben we het raog niet over onze afdelingen 
ecol0gie/femimrsme/landeninf0rmatie/pedag0giei 
engelse en amerlkaanse peckets/titosotle/poëzle/ 

en modern antiquariaat 

KRliTAK 
meer dari alleen maas een boekhamdel 

Vesaliwsst<fa1a,t 1' • Gli16/23,1'2.64 
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