
Een wandeling in de buurt
van de Mannenstraat

Als straten
en stenen

zouden spreken...
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Leuven herbergt een schat aan verhalen. 

Dit wandelboekje is het resultaat van een ambitieus plan van 
cultuurcentrum 30CC en buurtcentrum Mannenstraat. Samen met 
een  professionele verhalenvertelster gingen ze op zoek naar verhalen 
bij de mensen uit de buurt. Mensen die hier geboren en getogen zijn, 
maar evengoed mensen die afkomstig zijn van elders. Samen riepen ze 
herinneringen op en brachten ze tot leven. 

Want iedereen heeft een schat aan verhalen over vroeger in zijn hoofd. 
Verhalen over het leven op straat, over het spelplezier van de kinderen, 
over de manier waarop je water moest halen aan de oude pompen. Want 
iedereen onderkent ook de kracht van verhalen vertellen.

Verhalen vertellen, individueel of in kleine groep, bevat een pak positieve 
eigenschappen. Een verhaal zorgt voor rust en overzicht en maakt het 
gemakkelijker voor mensen om zich te identificeren met de buurt, met 
bewoners, met de stad. Een verhaal verbindt mensen met elkaar. Een 
verhaal delen schept een band. Een verhaal geeft ook betekenis aan 
gebeurtenissen, aan het leven en geeft reden tot bestaan. Een verhaal 
roept emoties op en speelt sterk in op het gevoel. Op die manier kan 
je ook sterk verbinding maken met andere verhalen(vertellers). En 
bovendien bieden verhalen mensen een houvast en geven richting in 
onzekere tijden.

Door dit initiatief willen we de kracht uitspelen van verhalen vertellen 
en verhalen delen. We willen het verborgene of het ongekende in 
deze wijk naar boven halen. Het belangrijkste is om een stukje lokale 
geschiedenis niet verloren te laten gaan. 

Want Leuven is een stad voor mensen en van mensen.

Denise Vandevoort  Bieke Verlinden
schepen van cultuur  schepen van sociale zaken
& voorzitter 30CC
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Een bewoonster van de Mannenstraat1

Frietkot Mannenstraat

ZI

E KAART Als je op de hoek van de Van Waeyenberghlaan en de Groefstraat 
staat en naar beneden richting Sint-Jacobsplein kijkt ‘zie’ je de 

vroegere Mannenstraat.

De eigenlijke Mannenstraat is verdwenen, onder de asfalt van de Van 
Waeyenberghlaan. Een van de oorspronkelijke bewoonsters herinnert 
het zich nog als gisteren. 



Ik ben opgegroeid in de Mannenstraat. Die begon op Sint-Jacob achter 
de kolenhandelaar. Het was een smalle straat vol met kasseien en een 
smalle stoep. Aan de Goudsbloemstraat was er een plein, een frietkot en 
op den hoek was het café ‘Boerenhol’. 
Net voor de kloostermuur was er een buurtwinkeltje, bij Jette, aan 
een gangske. Wij woonden in het laatste huis aan de overkant. Als we 
buiten kwamen, was er verderop een pomp met een sleutel. De straat 
was amper verlicht. Er stond één gaslantaarn en ’s avonds kwam een 
man met een lange stok. Met stinkende carbuur (propaan) stak hij de 
lamp in brand. ’s Morgens kwam hij het doven. Ik moest altijd met een 
moor (fluitketel) water halen. Maar ik was bang in het donker, in die half 
verlichte straat en ik stond altijd van schrik bij Jette in het winkeltje. 
Slechts één persoon in de straat had een auto. Hij heeft speciaal gereden 
voor mijn plechtige communie.
~ Lea Hoes, 1947

Een gekend figuur in de Mannenstraat was Gust Petrol. Hij werd zo 
genoemd omdat hij in de week met petroleum ventte voor de verlichting. 
Hij had een stoompaardenmolen op de kermis aan de Steencarlisse, aan 
het Hooverplein.
~ Fred/Alfred Van Caneghem, 1931
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Het gezellige Groefplein2

ZI

E KAART Aan het buurtcentrum wandel je de Groefstraat in en ga je 
rechts de parking op. Aan je linkerkant zie je het pleintje met 

de sculptuur ‘de Vogelboom’. Je gaat rechts de trappen op onder de 
blauwe bogen (zie foto hierboven) en komt uit op het Groefplein.

Nog net binnen de stadsring werd op een hellend terrein een 
totaalproject gebouwd van verschillende sociale wooncomplexen en 
een centraal binnenplein. Kleine zithoekjes, een speeltuin en een 
miniklimmuur geven de open ruimte een aangenaam karakter. Aan het 
grasplein achter de gebouwen staat er een sculptuur, ‘de Vogelboom’ 
van kunstenaar Wouter Mulier en is er een minivoetbalveld. 

Groefplein



Op de hoek van de Groefstraat en Van Waeyenberghlaan huist ook het 
buurtcentrum, dat destijds is ontstaan door het Stedelijk Impulsfonds en 
de Buitengewone Buurt-campagne van de Koning Boudewijnstichting. 
Op 6 september 1996 startte de buurtwerking in een klein kamertje 
onderaan een appartementsblok in de Van Waeyenberghlaan. Twee jaar 
later verhuisde ze naar haar huidige plaats in de Groefstraat 2 waar het 
op 3 oktober 1998 officieel geopend werd.

In het buurtcentrum kan je de krant lezen, de computers gebruiken, een 
gratis kop koffie drinken, een babbeltje slaan, aan tafel schuiven voor 
zelfgemaakte pannenkoeken of soep of meedoen met een van de vele 
activiteiten zoals bv. pingpong, computerlessen en cultuuruitstappen. De 
buurtcentra van Leuven zetten hun schouders ook onder verschillende 
projecten in de stad: het verkleinen van de digitale kloof, zangprojecten 
met de stadssopraan of projecten van de stadskunstenaar, Leuven 
Klimaatneutraal, buurtmoestuinen, boekentil ...

De buurtwerker staat in voor het reilen en zeilen in het buurtcentrum. 
Bij de buurtwerker kan je terecht met allerlei vragen: over de 
dienstverlening van de stad, maar ook over een brief  die je niet begrijpt, 
over het veranderen van elektriciteitsleverancier, over het zoeken van 
specifieke hulp, over een fijn idee voor de buurt, enz. Samen zoek je 
naar een oplossing en, indien nodig, verwijzen ze je door naar de juiste 
dienst. 

De ontmoetingsruimte van het buurtcentrum is elke weekdag open. In 
de buurtcentra zijn dagelijks vele vrijwilligers actief. Ze ontvangen je 
met open armen. 
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Schuilen in de zonken3

ZI

E KAART Steek nu de Van Waeyenberghlaan over aan het zebrapad en ga 
het Van Waeyenberghpark in. Ga links achter de appartementen 

voorbij het basketterrein helemaal naar boven. 

Waar nu de appartementen van de Van Waeyenberghlaan en het 
Groefplein staan waren vroeger putten, zandbergen en velden. 

In mei 1944 werden de eerste vliegtuigen boven Leuven gezien en was 
er een officiële aankondiging van stad Leuven. Er werden bomaanslagen 
verwacht van de geallieerden die de oorlogsindustrie en de treinen 
wilden bombarderen. De schuilkelders werden bekendgemaakt. Het 
waren er een twintigtal: scholen, colleges, kloosters, het stadhuis, de 

Zonken Remyvest - Van Waeyenberghlaan



stadsschouwburg ... Iedereen moest ramen en deuren openzetten. Maar 
de bommen misten hun doel.

De sirene ging in het midden van de nacht en de mensen vluchtten weg 
uit de stad. Of ze schuilden in gebouwen met gewelven zoals in School 
3 in de Kapucijnenvoer. Of ze renden naar de zonken van de vesten 
waar ze dachten veilig te zijn. De kinderen werden slaperig uit hun 
bed getild. Buiten was het licht! Duizenden fakkels gleden zachtjes aan 
parachutes naar beneden en toen vielen de bommen.
Eerst klonk er eentonig gebrom van zware vliegtuigen, zwaar gedreun, 
dan ‘dekkedekkedek’ van het Duitse afweergeschut, dan het huilend 
optrekken van vliegtuigen en dan schokkende golven, de grond trilde 
en beefde en het was alsof je stof in je mond voelde ...
De luchtdruk deed pijn aan je oren, er waren overal bomscherven, een 
rode, droge lucht, scherven en shrapnel. Er waren honderden ramen 
stuk in de kliniek van Sint-Rafaël.
~ Joske/Josée Delfosse†, 1931 - Fred/Alfred Van Caneghem, 1931

Boven Leuven was er een luchtgevecht tussen vliegtuigen, tussen de 
Duitsers en de Engelsen. 
De brokstukken van een vliegtuig kwamen neer in de Brouwersstraat 
en omgeving. Er waren natuurlijk veel kijklustigen. Alles wat bruikbaar 
was, werd meegenomen. Van de banden van vliegtuigen maakten ze 
zolen voor schoenen, er was een tekort aan leder, en van de parachutes 
van de piloten maakten ze klederen.
~ Lea Hoes, 1947

De lijken van de bemanningsleden werden de volgende dag aan 
de toevallige Leuvense passanten tentoongesteld in de Ierse 
Predikherenstraat aan de poorthal.

9
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Vluchten in WOII4

ZI

E KAART Als je boven komt, leidt een stenen trapje je naar de Remyvest 
         en verderop rechts de heuvel op naar de ‘Luibank’.

Het was een prachtige zomerse dag met een mooie blauwe hemel. Op 
vrijdag 10 mei 1940 om half vijf ‘s ochtends begon de oorlog. Aan de 
Tiensepoort, waar alle nieuwsgierigen stonden, vielen de eerste bommen 
en de eerste doden. 30.000 van 37.000 mensen vluchtten de stad uit. 
Op 12 mei vluchtten eerst de notabelen met de auto. Voor de 
achterblijvers was er een groot probleem: er waren maar vijf dokters 
van alle negentig dokters in de stad gebleven, geen chirurgen in de 
ziekenhuizen, enkels de zusters waren gebleven. Het leven lag stil: geen 
politie, geen dokters, geen scholen …

Oorlogsvluchtelingen in mei 1940, Tiensepoort



Iedereen werd verplicht om de stad te verlaten en vluchtte uit schrik 
van de vorige oorlog, toen de Duitsers zo wreed te keer gegaan zijn. De 
politie en de Engelsen klopten op alle deuren. Iedereen moest weg want 
er ging gevochten worden. Iedereen vertrok dus te voet, richting Brussel. 
Er waren lange rijen bange vluchtelingen, op de Tervuursesteenweg en 
de Brusselsesteenweg. Aan de andere kant van de steenweg kwamen de 
Engelsen toe in lange kolonnes met auto’s en kanonnen.

Ik was een jonge vrouw van 20 jaar van de Tervuursestraat, pas getrouwd,  
en ik huilde “Ik wil mijn mooi trouwkleed niet achterlaten.” 
“Trek het dan aan, onder uw kleren.” zei haar moeder. 
Ik deed dat, maar door het uren en dagen wandelen begon het te schuren, 
het bloed liep langs mijn benen. Ik heb het moeten achterlaten. 
Wij zijn richting Alsace gewandeld. De verkeerde kant! Ineens zaten we 
tussen de Fransen en de Duitsers in. Er klonk het geronk van vliegtuigen, 
het vuur werd geopend, iedereen dook de gracht in, er waren netels. 
Maar het ging voorbij en toen ik opstond, was er overal glas. Een man 
met een kind in zijn armen huilde, haar hoofd was vol bloed en ze lag 
slap in zijn armen. “C’est ma fille, c’est ma fille!” riep hij. 
We hadden honger en blaren op onze voeten, het bloed liep er uit en 
dan ineens stond er het Duitse leger. Maar ze waren vriendelijk: ze 
verzorgden onze voeten. “Zuruck, Sie sind zu weit von die Heimat”. 
We vertrokken weer te voet, maar gelukkig nam een vrachtwagen ons 
mee. Toen we thuis kwamen, was alles precies zoals we het hadden 
achtergelaten. Zelfs de soep stond nog op het vuur. Zestien dagen 
hebben we gestapt en ik heb alles gezien van de oorlog.
~ Marieke Pieck†, 1920
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‘Den zwetten tram’ en de Luibank5

Vroeger reed de tram door Leuven maar met de tijd zijn alle 
sporen verdwenen. De tram liep van de Tervuursevest naar de 
Tervuursesteenweg. Tot eind jaren 50 lag de spoorlijn van de tram aan 
de Tervuursepoort. Het stuk op de boulevard verderop was afgesloten, 
want daar lag het Remypark, geschonken door de liberale weldoener 
Edouard Remy. 

ZI

E KAART Je wandelt nu over een echte wal, de vroegere tweede 
stadsomwalling uit de 14de eeuw, met als hoogtepunt de 

‘Luibank’. Je hebt er een mooi uitzicht over de stad. 

Remypark



Ja, daarboven ging ik wandelen. Daar stond in het park één grote 
bank. En daar ging men kussen, verkeren. Daarom noemde men dat 
de Luibank. Er staat nu nog steeds een bank. Vandaar heb je een mooi 
uitzicht over de stad. De tram zal ik nooit vergeten. Het was den zwetten 
tram, een stoomtram, met houten banken en reuzentreden. Je mocht 
niet op het terras gaan staan of je zat vol roet.
~ Yvonne Moens, 1926

In de winter gingen we sleeën. We maakten die zelf van een houten plank 
met ijzers eronder. De ijzers warmden we op in de Leuvense stoof zodat 
je ze kon plooien en we sloegen er dan een bocht in. De beste banen 
waren die van de Luibank en die van de Wijnpersstraat. Van boven 
aan de Luibank vertrokken we naar beneden richting Tervuursepoort. 
Je had drie groepen: die van de Luibank, Sint-Jacob en de Wijnpers. 
Ik was van de Wijnpers. Al gezien hoe steil die berg is? We duwden 
de auto’s naar boven omdat ze anders met hun draaiende wielen de 
sleebaan kapot maakten. Maar op de Luibank als de garde kwam dan 
was het direct gedaan met sleeën, dan maakten we dat we weg waren.
~ Frans Desmet, 1943
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Handgranaten in de tuintjes6

Nu is het een drukke weg, de Remyvest, een onderdeel van de ring rond 
Leuven. Maar vroeger was het er groen en waren er uitgestrekte velden.  
Na het werk gingen de mannen nog ‘naar het veld’, in de tuintjes aan  
de vesten.

ZI

E KAART Aan de ‘Luibank’ neem je de stenen treden naar beneden en 
volg je de Kaboutermansstraat. Sla links de derde straat 

(Muurkruidstraat) in en op het einde rechts naar beneden op de 
Brusselsestraat.

Zicht op Groefstraat



Mijn vader had aan de boulevard een stukje hof. Er waren groenten 
en patatten en een mestput. In de oorlog werd dat stukje grond nog 
belangrijker. 
Vader vertrok op een dag, maar hij was direct terug. “Is er iets?”
“Nee”, zei hij, maar hij zag bleek en was erg stil. Pas later vertelde hij 
wat er was gebeurd. Hij wou mesten en ging met de riek in de mestput. 
Maar er klonk metaal op metaal, er hing iets aan de riek en het was 
zwaar. Heel voorzichtig haalde hij de riek omhoog. En toen zag hij 
... een handgranaat aan zijn riek. Hij liet alles langzaam zakken en 
boog zich over de put: allemaal wapens tussen het mest. Hij is een tijd 
niet meer naar zijn hof geweest. Op een dag was alles weg. Het waren 
wapens van de mensen van het verzet, van de witten.
~ Angeline Otzer, 1935

15
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Fabota: van textielfabriek tot buurtwerk7

Het complex Fabota omvatte vroeger herenhuizen en een meer dan 
50 jaar oude textielfabriek. In de jaren 80 creëerde men er o.a. 25 
appartementen en een oase van rust in de drukke Riddersstraat.

ZI

E KAART In de Brusselsestraat neem je vlak voor de rotonde links tussen 
de gebouwen een doorgang die uitkomt op een speelpleintje. 

Je wandelt rechts langs het voormalige fabrieksgebouw naar de 
hoofdingang (Riddersstraat 33). 

Ridderstraat textielfabriek Fabota



Ik moest gaan werken toen ik zeventien was, omdat moeder mijn studies 
niet meer kon betalen. Er waren veel stakingen in de fabrieken aan 
de Vaart en dan kreeg vader geen geld. Ik deed bandwerk aan een 
stikmachine in Fabota, een breigoedfabriek waar ze interlock maakten, 
mannenondergoed en kousen en pullovers. Het was bandwerk, 
stipt beginnen en werken tot de sirene klonk, 48 uur per week, ook 
zaterdagvoormiddag. Iedereen moest een zwarte voorschoot dragen en 
die moesten we zelf betalen. Omdat mijn grootmoeder was gestorven, 
kreeg ik die van haar, maar daar kon ik twee keer in. 
Al de getrouwde vrouwen die daar werkten, vertelden over het 
huwelijksleven. Mijn mond viel open, ik wist totaal van niets, wat was 
ik naïef! Het enige wat mijn moeder mij gezegd had, was: “Zie wat da 
ge doet!’’ 
~ Angeline Otzer, 1935

Ik heb hier 25 jaren gewerkt als vrijwilliger in de kinderwerking. De 
kinderen kwamen elke dag na de school en tijdens de vakantie. Ik heb 
indertijd nog ingevoerd dat ze warm eten konden krijgen ‘s middags. 
Maar er is veel veranderd: toen waren er veel minder mensen van 
vreemde afkomst. Vroeger konden de ouders geen Nederlands spreken. 
Als de kinderen dan iets mispeuterd hadden, moesten zij uitleggen aan 
hun ouders wat er gaande was. Ze konden ze wijsmaken wat ze wilden.
~ Polleke/Paul Peeters, 1951
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Turnen in School 48

School 4 was de vroegere gemeenteschool in de Riddersstraat. Ze 
werd meer dan 100 jaar geleden gebouwd volgens de toenmalige 
officiële modellen voor scholen. Heel het complex werd gerenoveerd 
zodat 28 sociale woningen en een ondersteuningscentrum 
voor personen met beperkingen er hun plaats vinden. De 
architectuur van de school werd bijna volledig behouden. 
Zo werden de oorspronkelijke gevels bewaard, blikvanger van het project 
is nog steeds de centrale hal die in het geheugen van de leerlingen is 
vastgespijkerd.

ZI

E KAART Je gaat links de Riddersstraat in, aan nummer 60 zie je het 
gebouw waar vroeger School 4 gehuisvest was.

School 4



Ik deed er mijn laatste jaar van de lagere school. Ik herinner me de 
grote overdekte zaal en de gangen er rond op de eerste verdieping, zoals 
in een echte gevangenis.
De turnleraar was de turnleraar van heel Leuven, Maes heette hij, hij 
regeerde met ijzeren hand. Als je het niet volgens het boekje deed, 
kreeg je lappen tegen je oren tot je het goed deed. Als het goed weer 
was, speelde je op de speelplaats (ridder met een zwaard), maar als het 
regende kwam je weer op dezelfde binnenplaats terecht.
Jaarlijks was er dan een groot sportfeest in Stade Leuven, dan moest je 
alles wat je geleerd had tonen op het voetbalveld.
Nadien ging je naar de vierde graad op de Lei of op de Rijschoolstraat. 
Aan de Dirk Boutslaan kan je het nog steeds lezen op de muur. Je ging 
tot veertien jaar naar school en dan gingen de meeste werken. Anderen 
volgden een beroepsopleiding.
~ Jacques Van Bunderen, 1944
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Naar school in de Sint-Jan-Berchmansschool9

De gemeenteschool van de jongens, School 4, was aan de ene kant 
van de straat en aan de andere kant was er de katholieke Sint-Jan-
Berchmansschool met allemaal juffrouwen. De school was ontworpen 
als meisjesschool en momenteel huist er een kleuterschool.

ZI

E KAART
Je wandelt voorbij de Sint-Jan-Berchmansschool op nummer 89.

Sint-Jan-Berchmansschool



Ik ging naar de Sint-Jan Berchmansschool in de Riddersstraat. Ik 
ken nog alle namen van de juffen: van juffrouw Thereske, Bertine en 
Jeanne, over juffrouw Allène, Juffrouw Stevens, Juffrouw Van Leeuw en 
directrice D’Hertoghen. Het waren allemaal juffrouwen, niet getrouwd.
Naar school gaan, dat was bidden: ’s morgens catechismus, een 
kruisteken naast uw bank; ’s middags naar huis en dan terug voor 
Gewijde Geschiedenis. Ik moest altijd een voorschoot aandoen, met 
twee plooien die begonnen aan de borst, een schort met vierkantjes.
~ Joske/Josée Delfosse†, 1931

Ik ben tot 14 jaar naar school geweest. Nadien moest ik gaan werken. 
Ik was niet van de slimste, maar ik deed mijn best. Leren, dat ging 
niet in ons kleine huis. Iedereen was altijd samen in dat ene kamertje. 
Mijn oren stonden altijd open. Ik kon mijn aandacht er niet bij houden 
om te leren. Wij hadden geen schooluniform, maar we droegen wel een 
soort potske (muts). In de school voor het koken was ik altijd present. 
De juffrouw zei: “Ge kunt niet leren maar ge gaat een goede huisvrouw 
worden.” Ik kookte thuis. Spelen deed ik niet, ik zorgde voor iedereen.

Bij de plechtige communie kreeg iedereen een wit kleed. Ik mocht niet 
meedoen en ik deed niets dan wenen. Mijn pa riep altijd: “Gaat ge nu 
zwijgen!” En op het einde zei hij: “Ge moogt meedoen, maar dan in het 
zwart.” We hadden geen geld voor nieuwe klederen. Ik heb ook mijn 
vormsel meegedaan en ik kreeg een vestje van iemand. Nadien was er 
niets, geen feest.
~ Jeannine/Marie-Jeanne Habourdijn, 1942
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Een echte volksbuurt: Cité Delvaux10

Cité Delvaux werd gebouwd in opdracht van chemicus/bierbrouwer 
Paul Delvaux als een gangetje voor de arbeiders. Zijn nakomelingen 
hebben nog steeds een biercentrum Delvaux in Neerijse. Het straatje 
heeft heel sterk zijn typisch uitzicht behouden.

ZI

E KAART Je loopt verder door naar de Donkerstraat en meteen daarna ga 
je links de Paul Delvauxwijk in.

Delvauxwijk



Cité Delvaux, dat waren toen allemaal kasseien en allemaal dezelfde 
werkmanshuisjes, gebouwd door Delvaux. De meeste huizen had een 
plaats vooraan en daarachter een overdekt koertje met wc. De huizen 
hadden blaffeturen (luiken) en niemand had een brievenbus of een bel.
De deuren gingen niet op slot, dieven bestonden niet en er werd niet 
gestolen want de mensen hadden niks.
De dochters van Delvaux kwamen in eigen persoon de huur ontvangen. 
Een arbeider kreeg iedere week zijn pree en betaalde alles cash. 
Wij hadden nog net stadswater. In het midden van de berg stond een 
grote pomp op straat, met echt bronwater. Iedereen kwam water halen 
met emmers en bassins. In de winter moest de pomp met stro bedekt 
worden, anders zou ze bevriezen. Toen waren er nog echte koude 
winters, weken van 20 graden onder nul.
Er kwamen geen auto’s, wel karren met paarden. ‘s Zondags kwam de 
ijskar vol met spiegeltjes en met muziek! De ijskar werd getrokken door 
een paard. De beerkar kwam ook langs, en de melkboer, de bakker en 
een oude vrouw van de vismarkt met ‘Krabben en jaarnaut (garnalen)!’ 
Ik had niks als kind, geen pop, geen bal. De mensen leefden op 
straat. Ze zaten op straat aan de deur, in de straat zag je mannen 
kaart spelen als ze met vier waren, de mannen dronken een Pieterman 
(het toenmalige Leuvense bier) de vrouwen lameerden en breiden, de 
kinderen hinkelden op de plaveien. De meisjes werden goed in het oog 
gehouden. De jongens mochten wat meer, ze mochten gaan zwemmen in 
de lange ‘stjeit’, in de Dijle. 
~ Angeline Otzer, 1935

Eén keer per week ging je in bad, in een bassin, iedereen van de familie 
een na een. Sommige mensen gingen naar de Bassin de Natation, het 
zwembad aan het einde van Kapucijnenvoer, om éénmaal per week een 
bad te nemen. 
~ Joske/Josée Delfosse†, 1931
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Industrie aan de Vaart11

Momenteel is de Vaart het nieuwe hippe stadscentrum, vroeger  was 
het een industriële buurt met rookpluimen, stank en drukte van boten, 
treinen en wagens.
Tot de jaren 80 was er in Leuven veel industrie te vinden. Op de 
plek waar nu de nieuwe brouwerij van Stella Artois staat waren  
vroeger de Ateliers de la Dyle gevestigd. Andere firma’s waren o.a. 
fietsenfabriek Delin, schoenenfabriek Wanet, textielfabriek Fabota, 
textielfabriek Hottat, deegwarenfabriek Anco, metaalbedrijf Donckers, 

ZI

E KAART

Ateliers de la Dyle

Je keert op je stappen terug en neemt de Riddersstraat naar 
links. Je wandelt deze tot aan het einde en vanuit de Burchtstraat 

krijg je zicht op de Vaart.



metaalbedrijf Peeters en in Kessel-Lo de Centrale Werkplaatsen.
De vaders uit de buurt werkten in de metaalfabrieken aan de Vaart. 
De vrouwen werkten in de textielfabriek Fabota, bij conservenfabriek 
Marie-Thumas, soms ook bij elektronicafabriek Philips. Of ze hadden 
verschillende posten als poetsvrouw.

Mijn moeder werkte bij Marie-Thumas. Geblutste blikken kon het 
personeel kopen voor een appel en een ei. Je wist wel niet wat er in die 
blikken zat.
~ Lea Hoes, 1947

Je kon er de afgekeurde legumen (groenten) gaan rapen. Ze kwamen van 
de lopende band op een grote hoop en dan vulden wij zakken. Ze waren 
een beetje bruin, maar nog heel goed eetbaar.
In oorlogstijd moest je ook aan de Vaart zijn. Zo pakte mijn peter 
Cyriel metaal, ijzer en kolen waar hij maar kon, je moest wel stelen 
om te overleven. Aan de Vaart reed toen nog de trein en soms reed die 
trein met expres trager en ‘verloren’ de machinisten kolen. Dan kwam 
iedereen aangelopen, maar je moest voorzichtig zijn, want de Duitse 
soldaten patrouilleerden. Op een dag is Cyriel door zijn eigen zoon 
aangegeven en naar Breendonk (Antwerps fort dat tijdens de oorlog als 
kamp werd gebruikt) gestuurd. Hij is graatmager teruggekomen met 
TBC. Hij is nooit meer dezelfde geworden. Als ik mijn nieuwjaarsbrief 
kwam voorlezen, weende hij altijd. Het was een echte brave mens.
Toen hij tengevolge van TBC stierf kwamen de zusters ‘wittekappen’ 
hem wassen. Dat waren de zusters van Vincentius a Paulo aan de hoek 
van de Schapenstraat met een weeshuis. Ze droegen grote reusachtige 
witte kappen. Nadien gingen ze in de buurt rond voor een cent om een 
bloemeke te kopen voor zijn begrafenis. Zo werd dat toen gedaan. 
~ Jeannine/Marie-Jeanne Haubourdijn, 1942
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Het leven aan de pompen12

De Fonteinstraat is vandaag een rustige residentiële straat, maar ooit 
was het anders: met kleine overvolle arbeidswoningen en beluiken 
(gangetjes).
In de Fonteinstraat stonden vier publieke pompen. De omwoners hadden 
sleutels om de pompen te bedienen. Met die sleutel moest je zwengelen. 
Aan de pomp werd er gelachen, gewerkt en … ruzie gemaakt.

Bruulgang-Fonteinstraat 

ZI

E KAART Je gaat op je stappen terug naar de Riddersstraat, steekt over 
en gaat dan links de links de Brouwersstraat in en neemt daarna 

rechts de Tessenstraat. De ene kant van de straat is de Fonteinstraat, 
de andere kant is de Tessenstraat.



Het zwaarste werk was de was. Eerst moest je met bassins het water 
halen aan de pompen en er werd gevochten om de eerste te zijn. Het 
water werd opgewarmd op de Leuvense stoof in reuzegrote marmieten. 
Na het wassen diende je alles uit te wringen met de hand of met een 
soort wrongel, een houten ton met een driepikkel. 
Sommigen hadden een wasmachine die je met de hand deed draaien. 
Daar waren mannenspieren voor nodig. Het witgoed werd gebleekt op 
het gras, als je gras had tenminste. Al het gebruikte water liep gewoon 
op de straat, er was geen riolering.
In het huis werden draden gespannen en daarop werden de lakens te 
drogen gehangen. Ge kreeg heel de tijd natte vodden rond uw oren. 
Vervolgens werd er gestreken met afwisselend twee strijkijzers op 
de stoof en dan mocht je niet vergeten de kragen van de hemden en 
oorfluwijnen (kussenslopen) te stijfselen met het stijfsel van Remy. 
Eerst werd dat in kleine pakjes gedroogd, dan opnieuw natgemaakt, 
het stijfsel erop en dan pas strijken. De was doen nam een hele week in 
beslag en dat werd dus niet elke week gedaan!
~ Angeline Otzer, 1935

Eénmaal per week was het baddag, op zaterdag.  Eerst moest er water 
worden gehaald met een bassin. Dan waste iedereen zich om beurt in 
hetzelfde water. Je waste alles met gewone zeep, ook de haren. De rest 
van de week deed je een kattenwasje: achter de oren, onder de oksels. 
Dat was genoeg!
~ Joske/Josée Delfosse†, 1931
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Armoede in de Fonteinstraat13

Brongang-Fonteinstraat

Op de foto hierboven zie je vooraan rechts een raam en ietsje links 
ervan een deur. Alleen, het is geen deur! Het is de ingang naar een heel 
klein gangske waar zich het volgende verhaal afspeelde.



Ik ben de dochter van ‘het busselke hout’ of Jeanneke, dochter van 
Janneke de schrijnwerker. Ik ben geboren in de Fonteinstraat, de 
Vuilvoer. De Voer loopt onder de straat door. Wij woonden dichtbij de 
Bummekes. De ene kant van de straat is de Fonteinstraat, de andere 
kant is de Tessenstraat. De Bummekes was een laan met kastanjebomen, 
vandaar de naam. 
Het waren allemaal gangskes in de Fonteinstraat. Ons huis had één 
plaats beneden, daarin een trap naar boven en één slaapkamer. We waren 
met vijf kinderen. De drie broers sliepen eerst bij mijn grootmoeder een 
beetje verderop, daarna heeft mijn vader een groot kot gemaakt voor 
hen in de tuin. Ik sliep bij mijn vader en moeder op een matras van 
stro. Je moest je bukken om binnen te komen en je viel met de deur 
in huis. Als we aten, zocht iedereen een plaats om te zitten, op twee 
stoelen, op de trap, overal waar een plaatsje was… Onder de trap was 
nen hang voor de potten en pannen. Er waren twee emmers met water 
om te drinken en te wassen. Er werd gekookt op de Leuvense stoof. We 
aten dikwijls droog brood of patatten en groenten zonder vlees. Mijn 
broers vroegen dan: ‘Waar is het vlees?’ Dan zei mijn pa: ‘Het vlees ligt 
op den trap’. En dan ging mijn broer kijken! 
En wij aten niet alleen, hé, al de sukkelaars uit de straat mochten 
mee komen eten. Een kommeke eten meer of minder maakte toch niets 
uit. Iedereen hielp elkaar. Soms maakte ons moeder frieten voor alle 
kinderen in een horentje van gazettenpapier. Iedereen zat op straat en 
iedereen mocht aan tafel aanschuiven. Mensen konden ruzie maken, 
zelfs vechten en ’s anderdaags was dat over. 
Met Sinterklaas kregen we bij de Jozefieten in de Poreistroat 
(Parijsstraat) sjokolattekaffé, dat is chocomelk met koeken. We kregen 
rozijnenkoeken, crèmekoeken of suikerkoeken en afgedankt speelgoed, 
dat nog goed was. Iedereen bracht lege zakken mee van de bakker en 
maar sjachelen. Als we buiten kwamen, waren we geladen als muilezels. 
We aten heel de week koeken. Lekker!
~ Jeannine/Marie-Jeanne Haubourdijn, 1942
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De twee klinieken: Sint-Pieters en Sint-Rafaël14

Sint-Pietersziekenhuis

Reeds in de elfde eeuw bestond er een gasthuis in de Brusselsestraat, 
hier verzorgden zusters de voeten van de pelgrims naar Santiago 
de Compostela. Later werd in opdracht van Hertog Hendrik I een 
nieuw gasthuis gebouwd, het ‘Heilig Hospitaal’ alias het Sint-
Elisabethgasthuis. Hiervan blijft enkel de Romaanse Poort over. De 
zieken werden verzorgd door zusters. Omdat de zusters veel gronden 
bezaten op de heuvel tussen de Brusselse- en Tervuursesteenweg kreeg

ZI

E KAART Je steekt de Brusselsestraat over en wandelt de Kapucijnenvoer 
in. Je kan eventueel de route een stukje uitbreiden en een kijkje 

nemen aan het Sint-Pietersziekenhuis (Brusselsestraat 69) en de 
Romaanse Poort (Brusselsestraat 63).



de heuvelkam de naam Gasthuisberg. Het Sint-Elisabethgasthuis werd 
grotendeels gesloopt en vervangen door het Sint-Pietersgasthuis waar in 
1849 de eerste patiënten werden opgenomen.
 
Sint-Pieter was volgens de mensen het hospice van Leuven. Daar gingen 
de gewone mensen naartoe. Het gebouw was van het OCMW, maar 
de Université Catholique de Louvain (UCL) zat in de gebouwen en er 
werd toen uitsluitend Frans gesproken. Diegenen die het beter hadden 
gingen naar het Heilig-Hart in de Naamsestraat gingen en naar Sint-
Rafaël ging je om te sterven, zo werd gezegd. Het eerste instituut dat 
in 1928 in het Sint-Rafaël kwam was gekend als het ‘Kankerinstituut’.

Frans heeft jaren gewerkt in de telefooncentrale van het ziekenhuis 
en heeft alle veranderingen meegemaakt en heeft vele anekdotes te 
vertellen. 

“Kij hebt al gedronk vandaag?”, vroeg de prof. “Ja”, zei het madammeke, 
“een klein fritske?” (Leuvens voor een beetje). “Mais qu’est-ce que ça 
veut dire?” vroeg de professor wanhopig aan zijn assistent. 

De Franstalige en Nederlandstalige diensten werden strikt gescheiden. 
Als een Franstalig kindje naar radiologie moest, werd het kind niet naar 
de Nederlandstalige radiologie gebracht, ook al was die maar enkele 
meters verder. Het werd overgebracht naar de Sint-Jozefkliniek in 
Herent, die ook Franstalig was. Hoe zwaar ziek het kindje ook was ...
~ Frans/François Struyven, 1948
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Struifspel in Café de Cuythoek15

Struifspel

Het struifspel was een volkse cafésport, die immens populair was in 
Leuven. Het groot struifspel werd vanaf het voorjaar tot na Leuven 
kermis buiten gespeeld. Je smeet koperen of ijzeren schijven van circa 
800 gram vanop 9 meter afstand in een hellende bak gevuld met leem. Je 
kon de hoogste of de laagste cijfers halen of de meeste roze nummertjes. 
Er waren meerdere winnaars mogelijk. Je kon een kip of een worst 
winnen. Het klein struifspel kon ook bij slecht weer gespeeld worden, 
want het stond binnen in het café. Het werd met kleinere schijven en 
van op een afstand van 4 meter gespeeld. Je kon het spelen op den 
Bruul tijdens de kermis, en in café het Boerenhol was de grote finale.  

ZI

E KAART Op Kapucijnenvoer 5 blijf je even stilstaan bij Café de Cuythoek.



Ik kon vanuit mijn venster de mannen bezig zien in het café. Soms 
pikten we de schijven van ons vader en probeerden die dan in de hof. 
Hij kon er niet mee lachen, dan werden ze helemaal bot. Maar wij 
hadden niks gedaan, zenne!
~ Lea Hoes, 1947

Voor de welgestelden was er het grote struifvogelspel: een mooi 
gesculpteerde houten vogel die gespreide vleugels had. Er was een pin 
in zijn bek en hij hing aan een riem bevestigd aan de zoldering. De 
speler mikte de houten vogel naar een roos. In de parochie werd het 
struifvogelspel beoefend door de vereniging Les Bons Vivants de Saint 
Jacques opgericht aan het einde van de negentiende eeuw. Er werden 
maar 20 leden toegelaten: alleen bewoners van de Sint-Jacobsparochie. 
Café de Cuythoek hield het langst stand met zijn struifvogelspel. Ik heb 
de vogel mogen vasthouden toen ik negen jaar was.
~ Frans/François Struyven, 1948

“Ik ga vogelen.”, zei mijne pa. En ik ging mee, maar ik deed het kleine 
spel.
~ Fred/Alfred Van Caneghem, 1931
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Voor een prijsje aan het slachthuis16

Slachthuis Kapucijnenvoer

Vroeger was het slachthuis in het midden van de stad, maar omwille 
van de hygiëne werd gezocht naar een andere locatie. In 1908 ging 
het nieuwe slachthuis aan de Kapucijnenvoer feestelijk open. Het was 
een modern gebouw voor die tijd. Met grote vleeshallen en ruimte voor 
allerlei nevenactiviteiten: de darmwasserij en de vet- en huidverwerking. 
Rondom deze hallen en tegen de afsluiting, stonden de stallen, de 
magazijnen en een hoge bakstenen schoorsteen voor de afvoer van 
rookgassen van de stoommachines en de kadaververbranding. Nu vind 
je er een supermarkt en appartementsgebouwen.

ZI

E KAART Wandel de Kapucijnenvoer verder af tot aan huisnummer 112. 
Voorbij de mooie Kruidtuin ligt het slachthuis, of ‘slaghuis’ zoals  

het vroeger werd genoemd. 



Aan het ‘slaghuis’ was van alles te krijgen voor een klein prijsje: 
hersenen, ingewanden, strot en stierenkloten, koeienstaarten, poten en 
oren, zelfs uier, alles werd gebruikt. Mijn nonkel werkte daar. Hij vloog 
erup zoals nen bok op nen bussel poëten (wortelen)”. 
Er waren echte delicatessen mee te maken: gereuëf, stukken maag die 
door de molen werden gedraaid en dan gestoofd. Het was een soort paté 
en een echte lekkernij. 
Ik heb geen honger gehad, we aten patatten en een droge boterham. 
Maar er was wel ondervoeding: grote steenzweren en abcessen op de 
huid of beenderen die te zwak werden door tekorten aan vitamine D en 
kalk. Mijn broer heeft jaren aan zee door gebracht om aan te sterken. 
We konden hem niet opzoeken, daar was geen geld voor.
~ Jeannine/Marie-Jeanne Haubourdijn, 1942
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Naar school in Mater Dei17

Soeurs de la Charité van Mater Dei

Op het Sint-Jacobsplein vind je nog steeds een lagere school en een 
middelbare school van Mater Dei. De kamers van de oorspronkelijke 
zusters zijn nu een rust- en verzorgingstehuis geworden. 
Lea ging bij de zusters van Mater Dei naar school. Ze droeg een uniform: 
een blauwe bloes met lange mouwen en een bisschopsmutsje. 
 

ZI

E KAART Je neemt de Kapucijnenvoer terug richting Brusselsestraat. Je 
kan de route uitbreiden met een rondgang door de Kruidtuin. 

Je wandelt daarna verder op de Kapucijnenvoer en slaat iets verder 
links de Biezenstraat in. Zo kom je op het Sint-Jacobsplein. Aan je 
linkerkant zie je Mater Dei.



Er was een Hollandse non en als het buiten vroor, smeet ze emmers 
water op de koer en dan was er een schaatsbaan. Zij wou altijd als eerste 
gaan, maar toen viel ze en brak ze haar been. Wij waren blij, want we 
hielden helemaal niet van schaatsen. Wij zaten liever warmpjes in de 
gang.

Er waren heel veel internen en maar twee externen, ik en mijn vriendin. 
Er was alleen de economische richting of de Latijnse. De zusters waren 
heel streng. Ik deed de naalden kapot van de naaimachine, dus ik mocht 
er niet meer aan komen. Ik deed dus niets in de naailes. Mijn vriendin 
had het strijkijzer laten vallen, die mocht dan weer niet meer strijken. 
Vrijdag was het verplicht vis eten, wat veel internen niet lustten. Dan 
gingen mijn vriendin en ik op Plaçe Foch broodjes halen voor iedereen. 
Van de zuster van zang moesten we vrijdagmiddag in de mis zingen om 
de week af te sluiten.

Terwijl ik naar Mater Dei ging, ging mijn oudste broer naar het Sint-
Pieterscollege. We hadden elk een ander uniform, maar we mochten 
van de directrice niet meer samen op straat wandelen, want de mensen 
wisten toch niet dat we broer en zus waren?
~ Lea Hoes, 1947
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De Sint-Jacobskerk: van parochiecentrum tot 
kerk in de steigers

18

Sint-Jacobskerk

De Sint-Jacobskerk is een van de vijf middeleeuwse kerken van 
Leuven. Reeds in de 13de eeuw begon men aan de bouw in een 
woonwijk aan de vallei van de Voer. Van de oorspronkelijke kerk rest 
tegenwoordig nog enkel de toren. De toren, met de klokken die aan 
de buitenkant hangen, is een van de zeven wonderen van Leuven. 
De kerk sloot in 1963 haar deuren wegens stabiliteitsproblemen 
en staat sindsdien leeg. De kerk wordt inwendig gestut om 
verder verval tegen te gaan. Haar toekomst is nog steeds onzeker. 

ZI

E KAART Je wandelt rechts het Sint-Jacobsplein op tot aan de kruising met 
de Wagenweg.



De kerkelijke instanties waren heel nadrukkelijk aanwezig in alle 
onderdelen van het leven in de buurt. De jongens waren vroeger 
misdienaar, de meisjes liepen mee in de processie.

‘s Zondags moest je naar de kerk. Je moest zelfs de zolen van je 
schoenen kuisen omdat je op je knieën in de kerk moest zitten en dan 
zag iedereen de onderkant van je schoenen!”
~ Joske/Josée Delfosse†, 1931

Sint-Jacob had de schoonste en grootste processies van de stad, die van 
Sint-Hubertus en het Sacrament. De schoonste processie was die van 
het mirakel van het heilig Sacrament. De Sint-Jacobskerk herbergde de 
reliek. Men vertelde dat iemand gebeten had op de hostie, dat was ten 
strengste verboden. Het was het lichaam van Christus! Toen hij er in 
beet, sprongen drie druppels bloed uit zijn mond op de communiedoek. 
En de hostie veranderde op zijn tong in vlees.
~ Yvonne Moens, 1926

In de processie werden de heilige levens uitgebeeld en iedereen had 
een rol en een plaatsje. Ik liep mee met de processie naar het Grotteke 
in het park in de Bankstraat in een wit paterskleed met een palmtak en 
witte kaars in de hand.
In de vasten moest je elke dag naar de mis en dan kreeg je een opdracht, 
een briefje met wat je moest doen in de vasten. Je moest een kruisje 
halen op Aswoensdag, anders moest je ‘s middags met de zusters naar 
de mis, waar zij jou een kruisje gaven.
~ Lea Hoes, 1947
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Beestenmarkt

Het Sint-Jacobsplein heeft verschillende namen gehad: van Biëstenmet 
en de Warande tot nu Sint-Jacob.
Een jaarlijkse traditie is de beestenmarkt op het plein. Van heinde 
en verre komen de boeren met hun vee. Vroeger werden heel de 
Kapucijnenvoer, de H. Geeststraat en het plein ingepalmd. In de  
H. Geeststraat vind je nog steeds de gaten in de stoep, waar ze stokken 
inzetten om de beesten aan vast te maken.

Opgroeien aan Sint-Jacob19

ZI

E KAART Je gaat tot aan Kruisstraat en dan ga je links terug het Sint-
Jacobsplein op. In de Sint-Hubertusstraat kom je aan de pomp 

(zie foto pag. 44).



Ik woonde in de Heilige Geeststraat, daar is niet veel veranderd, alleen 
de kasseien zijn weg. Ik ging naar het Sint-Pieterscollege en keerde 
terug met de rang (rij). De leraren waren priesters. Ze droegen een 
soutane, een lang zwart kleed met knopjes. Ik wilde persé weten of ze 
daar wel iets onder aan hadden. Op een keer stond een leraar op een 
stoel en toen zagen we zijn lange broek!

De paters gingen de straat op om u te betrappen met roken of drinken. 
Dan kreeg je een retenu, nablijven en straf schrijven. Wij kochten 
sigaretten in een winkeltje in de Sint-Hubertusstraat, 25 cent per stuk. 
Nadien kochten we ze per zes in een pakje van het merk Sprint en Zemir. 
Op voorwaarde dat hij het niet tegen mijn pa zou zeggen natuurlijk! We 
legden ook samen voor een fles whisky. We waren 12 à 13 jaar, samen 
dronken we een klein flesje van 25 cl.

De school legde ons veel regels op: Alleen met uw ouders naar de 
cinema. Niet op café gaan. Zwemmen apart van de meisjes. Er was zelfs 
een boekje, de Filmliga, daar stond precies in welke films af te raden en 
aan te raden waren. Naar de Stadsschouwburg mochten we wel samen 
met de ouders. Elke zondag moest ik naar de mis in het college. Ik 
moest er een kaart afgeven als bewijs dat ik naar de mis was geweest.
 
Vanaf 10 jaar was ik bij de Chiro. Ik ben bij de Kapoentjes geweest en 
ik heb nog steeds mijn lidkaart. Nadien was ik bij de patronage, dat 
was allemaal waar nu Ons Huis staat. Daar zat ook de Chiro en een 
bibliotheek. In de namiddag was er cinema, daar waar nu de parochiezaal 
is. De meisjes zaten op een andere plaats, in de Kruisstraat. 
Donderdag- en zondagavond gingen wij naar de film. De meisjes zaten 
links en de jongens rechts. Mijn zeven jaar oudere broer draaide de 
film, vader zat aan de kassa en ons moeder had een toog met snoep, 
dank en frisco. Dus ik kon niet veel uitsteken!”
~ Frans/François Struyven, 1948
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Waterpomp Sint-Hubertusstraat



De kermis vertrok in Brussel, kwam dan naar Leuven, eerst in het 
Slachthuis, dan naar Sint-Jacob en dan naar Leuven centrum. Sint-
Jacob had de beste kermis!
Op de kermis had je allerlei volksspelen: zaklopen, touwtrekken, 
mastklimmen op een paal met bruin zeep. De eerste had het natuurlijk 
het moeilijkst. Er was een rattenkot, een rat zat in een cirkel met 
poortjes, elk van de poortjes had een nummertje. Ze zat onder een stolp, 
die werd omhoog gedaan en dan wedden ...
~ Lea Hoes, 1947

Wij hadden zelf geen geld, we gingen alleen maar kijken. Ons ma 
spaarde de bonnekes van het brood en als het kermis was, ruilde ze 
die bonnekes voor suikerbrood, rozijnenbrood of taart. Dat was bij ons 
kermis.
~ Jeannine/Marie-Jeanne Haubourdijn, 1942

Ik was prins carnaval toen ik ongeveer 30 jaar was. Ik heb mijn kostuum 
en mijn hoed met pluimen zelf moeten kopen. De stoet vertrok van op 
Sint-Jacob. Elke groep had zijn eigen fanfare. Je ging ook naar elke stad 
en elk land van alle groepen die naar Leuven kwamen. Ik stond op de 
praalwagen, wel twee keer per week. Als prins drink je niet tijdens de 
stoet, daarna daarentegen?
~ Polleke/Paul Peeters, 1951
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Nog een authentiek gangske: de Pioengang20

ZI

E KAART Je steekt de Tervuursestraat over naar de Van Waeyenberghlaan. 
Je neemt de tweede ‘gang’, de Vestinggang, en slaat dan af naar 

rechts zodat je een mooi zicht krijgt op de Pioengang.

Gangskes Van Waeyenberghlaan



De Pioengang is een vroegere gang met arbeiderswoningen die 
omgevormd werd tot een sociale woonwijk. De Pioengang, Vestinggang 
en Daneelsgang waren drie van de ca. 150 gangen of beluiken die 
Leuven rond de eeuwwisseling telde. De Pioengang sprong in het oog 
omwille van zijn open karakter, met aan de voorzijde van elke woning 
een tuintje en een berging. 

In 1980 werd de opdracht gegeven tot het opstellen van een 
ontwikkelingsplan. Er werd niet gekozen voor een kaalslag en 
middelhoge appartementen, maar de bestaande woonstructuur met haar 
kwaliteiten en gebreken werd als basis genomen om deze gangenzone 
met éénsgezinswoningen te herwaarderen. 

Enkele woningen die zich in een erg slechte toestand bevonden 
werden vervangen door een bescheiden appartementsblokje met 14 
appartementen en 6 nieuwe woningen met tuin. Een buurtpleintje 
verbindt de verschillende woongroepen met elkaar.
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Tegenover het buurtcentrum zie je een lange muur. Grote bomen piepen 
er bovenuit.
Kunstwerken van het project ‘Leuven vroeger en nu’ sieren de bakstenen 
muur van de Groefstraat. Dit project werd begeleid door Jan Mellebeek 
(buurtwerker) en Hans Geyens (artistieke begeleiding). De kunstwerken 
werden gemaakt door buurtbewoners (onder leiding van Frans Stas, 
lesgever van de hobbygroep) en kinderen van de lagere school Mater 
Dei. Er hangen afbeeldingen van Leuvense folkloreverhalen (Fiere 
Margriet, Hertog Jan I, de koeienschieters en Pieter Coutereel) en ook 

Achter de muren van het Rood Klooster21

ZI

E KAART Je komt uit de Pioengang en gaat naar links. Aan je linkerkant 
zie je de kloostermuur die doorloopt langs de Groefstraat.

Zicht op kloostermuur



grappige prenten met een kritische toets, zoals de ‘leegloop van de kerk’ 
en ‘mensen zonder papieren’.

Achter de muur was het klooster van de Rode Nonnen. In de 
Tervuursestraat was de hoofdingang en ook een ingang met grote houten 
poort voor de leveranciers. De nonnen droegen een rood-bruine pij. Het 
domein was niet toegankelijk voor publiek. Niemand mocht de zusters 
zien. Voor een vrachtwagen met goederen gingen de poorten even open. 
De leveranciers mochten alles ter plekke afladen en dan wegrijden. Ze 
hadden niemand gezien. 
~ Jacques Van Bunderen, 1944

En toch heeft iemand een blik kunnen werpen achter de muren!

Mijn moeder was conciërge bij de Rode Nonnen, in een apart deel van 
het klooster. Er was een heel schone hof, maar daar mocht ik nooit in. 
Alleen de hovenier mocht er komen.
De zusters droegen een voile, die hun gezicht bedekte. Zeven jaar heb 
ik bij de Rooi Nonnen gewoond. Het was een klooster met lange gangen 
en witte en zwarte tegels. Ik heb ooit zo hard aan de bel getrokken dat 
de klepel eraf viel. Dat maakte lawaai! Ze wisten direct wie het gedaan 
had, er waren geen andere kinderen.
Mijn nonkel was ambulancier in Sint-Rafaël en op een dag moest 
een zieke non worden weggehaald met een brancard. Hij vertelde dat 
moeder-overste met een kwispel en wijwater achter hem aan liep! 
~ Frans/François Struyven, 1948
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Rik was een van de eerste vrijwilligers van het buurtcentrum.
Eigenlijk mag het niet meer van de dokters. Als hartpatiënt moet hij 
het kalm aan doen. Ze moesten hem bezig zien terwijl hij met bakken 
bier sleurt in de cafetaria van het buurtcentrum. “Ze hebben makkelijk 
praten,” moppert hij.“De kaboutertjes gaan die bakken niet naar de 
kelder dragen.” Er zijn wel meer besognes die de kabouters aan hem 
overlaten. Het cafetaria dweilen bijvoorbeeld, want het moet toch 
proper zijn wanneer de eerste klanten binnenkomen.
 

Vrijwilliger in buurtcentrum Mannenstraat22

ZI

E KAART Je steekt de straat over naar buurtcentrum Mannenstraat en 
         komt zo terug aan het beginpunt van de wandeling.

Buurtcentrum Mannenstraat



Er is een feest- en vergaderzaal waar Rik zijn organisatorische talenten 
kan botvieren. Als het maandelijkse kaartspel op het programma staat, 
loopt hij zelf naar de supermarkt om trofeeën voor de deelnemers te 
kopen. En dan de evenementen! Rommelmarkt, buurtfeest, etentjes, er 
staat altijd wel iets op stapel. In mei 2001 zijn ze met de hele buurt op 
stap geweest. De grootouders met hun kleinkinderen naar Plopsaland, 
de alleenstaanden naar de dijk van De Panne. “Tweeduizend euro heeft 
die grap ons gekost, betaald met de opbrengst van de cafetaria. Het is 
een gesloten cirkel: het geld dat de buurtbewoners in onze cafetaria 
besteden, vloeit terug naar de buurt. Zodra we een redelijk bedrag 
hebben gespaard, doen we er iets mee.De vrouwen kregen met Valentijn 
een doosje bonbons en een roos, de kinderen mochten Sinterklaas 
begroeten.”
“Met honderd vijftig zaten ze hier,” zegt Rik glunderend. “Ik had 
vooraf alle speelgoedzaken van Leuven afgeschuimd, overal kortingen 
afgebedeld. Er waren cadeautjes voor iedereen. Het was een gejoel dat 
horen en zien verging.”
“Vrijwilligerswerk moet ook zinvol zijn,” zegt hij. “Ik werk aan een 
leefbare buurt. Mijn eigen buurt, want ik ben hier geboren en getogen. 
Als broekje heb ik nog in de kleiputten van Gasthuisberg gespeeld, hier 
vlakbij. Van een ziekenhuis was toen nog lang geen sprake.”
~ Rik/Henri Coeckelberghs,1935

(uit Succes verzekerd. Verhalen van vrijwilligerswerk, Koning 
Boudewijnstichting, 2002)
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TOEN, ONDER MOEDERS HOEDE…
Moeder zei nooit veel: ze knikte.
Voetjes lekker in de droogbak achteraan de Leuvense stoof,
met een puffende waterketel en gietijzeren pot dampende koffie erop.
Bij bezoek hoor ik moeder nog zeggen: ‘Er staat verse koffie op de stoof’.
Van gisteren ... zei ze er nooit bij.

Soms werd er thuis al eens geroepen, gepraat nooit.
Elke waaromvraag kreeg als antwoord ‘daarom’ of ‘omdat-ik-het-zeg’.
Ontspanning en samenhorigheid op de dorpel van de buren, al roddelend.

Naast z’n eigen kruisje, elk huisje zijn eigen beerput,
die soms als laatste ademsnik werd gebruikt ...
Gazetten als wc-papier. Geen enkel overbodig meubelstuk.
Eten kopen op de poef, tot het volgende kindergeld kwam.
Elke morgen spek, ‘s avonds het vet op de boterham
met bruine suiker en de koffie van deze morgen, of gisteren.

Slapen met je handen boven de dekens, masturberen was slecht
voor je rug, je ogen, je ziel … Gluren als je zus een bad nam was mieters!
Doktertje spelen, ontdekken en experimenteren met het andere geslacht
op zolders, in de velden, in hooimijten en schuren … 

Tabak rookte men niet alleen, hij werd ook gepruimd.
De crèmekar reed het ijs de straat in, niks geen diepvries in de garage.
Brood bracht men met een triporteur, melk kwam rechtstreeks van de koe,
Kippen en varkens liepen nog vrij rond, tot nonkel ze slachtten.
Paarden trokken ploegen, maaien en hooien op het veld ... alles met de 
hand.

Toverballen, neuzekes, spekjes, gummetjes, zuurtjes… smaakten nog,
kleur-, geur- en smaakstoffen waren nog niet belangrijk.



De tijd van de acht-uren-moeier, van bedelaars en leurders
met een houten been, waar je bibberend stráten voor omliep.

Dromen kon nog, over iets wat je niet had, en ook nooit zou hebben.
Het vuurkestook op de openbare stortplaats leek niet kankerverwekkend.

Nieuwe kleren bestonden uit afdankertjes van grote broer of zus,
soms ook van tante Stanske of van de zusters-van-de-bedelorde.
De maandverbanden stonden apart te week in een metalen emmer.
Het overige wasgoed ging wekelijks in een grote ijzeren kuip.
’s Zaterdags kreeg ieder een wasbeurt, in dezelfde grote koude kuip,

Als er al stroom was, met bovengrondse leidingen, viel deze vaak uit.
Evenmin waren er overal waterspuitende kraantjes te vinden,
water moest opgepompt of geschept worden uit je eigen gegraven waterput, 
of je moest er straten voor omlopen naar de stadspomp.

De grachten en de beekjes die overal het landschap doorkliefden
deden dienst als riool en als schaatsplaats in de winter.
En toch, hoe tegenstrijdig het vandaag ook lijkt te zijn:
je kon toen in de open riolen ook zwemmen.

Ach, hoe ouder we worden, hoe meer we hebben:
hoe minder we mogen; het is plots allemaal slecht.
Kankers, hart- en vaatziekten, ziekten van sus en piet …
Hoe gezonder alles wordt, hoe ongezonder en gecompliceerder
het leven en alles er omheen er gaat uitzien.
Leve de spreuk: ‘Wat niet weet, wat niet deert!’

Gezond of niet, moeders bescherming is alles wat telde.
Moeders, ook knikkende, hebben steeds gelijk,
dwars door alle tijden en over elke wetenschap heen!

Doke Dilen, dichter en vrijwilliger buurtcentrum Mannenstraat
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De mensen uit de Mannenstraat hebben al verschillende malen hun 
verhaal gedaan over het leven in de buurt. Maar woorden vervliegen ... 
Nooit werden hun verhalen opgetekend. 

De mensen zijn ook niet meer van de jongsten. Het was dus hoog tijd, 
volgens buurtwerkster Evelien. 

Acht keer zijn we samengekomen met een klein groepje, op zoek naar 
de kleine of grote verhalen in hun leven. Tussendoor stapte er iemand 
binnen en voegde ook zijn herinneringen er aan toe.

Soms waren er tranen, soms werd er gelachen. Er was vooral respect en 
ook heimwee naar de tijd van vroeger. Interviews van vroeger werden 
opnieuw opgediept. De buurtdichter liet zijn gedachten dwalen over de 
teksten. Koffie, cake en chocola hebben geholpen. Want ... herinneren 
is chocolade voor het brein. 

Zo komen we tot het eindresultaat: een boekje met een buurtwandeling. 
Eindelijk! 

Rien Van Meensel
verhalenvertelster
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EEN WOORDJE OVER HET PROCES



Met dank aan alle mensen uit de Mannenstraat die hun herinneringen 
hebben willen delen: Lea Hoes, Fred Van Caneghem, Rik Coeckelberghs, 
Jacques Van Bunderen, Frans Struyven, Doke Dilen, Nicole Buts, 
Jeannine Haubourdijn, Joske Delfosse†, Angeline Otzer, Yvonne Moens, 
Polleke Peeters, Marieke Pieck†, Stef Hemelaers, Victor Van Hove en 
Frans Desmet. 

Ook dank aan al diegenen die de kannen koffie bleven aanvullen! 
Joke Van Himbeeck en Evelien Verschuere noteerden ijverig.  Liesbeth 
Croimans van het stadsarchief zocht gepaste foto’s. Ramon Kenis en 
Paul Reekmans bogen hun hoofden nog over alle teksten en stadsgids 
Dirk Baro stippelde de wandeling door de buurt uit.

Vertelster Rien Van Meensel verzamelde de verhalen en leidde het 
project in samenwerking met buurtwerker Evelien Verschuere.  

Neem zeker ook een kijkje op de website www.30CC.be/mannenstraat
voor extra verhalen en meer foto’s.

Zin in een ontmoeting ter plaatse? Je bent steeds van harte welkom in 
buurtcentrum Mannenstraat, Groefstraat 2, 3000 Leuven 
van maandag t.e.m. vrijdag, van 13.00 tot 17.00 uur,
op donderdag ook van 18.00 tot 21.00 uur.

Een initiatief van buurtcentrum Mannenstraat en cultuurcentrum 30CC
Coördinatie: Danny Theuwis (30CC)
Vormgeving en eindredactie: c-team, directie cultuur stad Leuven
Verantwoordelijke uitgevers: schepenen Denise Vandevoort en Bieke Verlinden, 
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
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Welkom in de wijk van Sint-Jacob waar buurtcentrum Mannenstraat 
actief is.

De straat werd vroeger het ‘Mennestroake’ genoemd, een kleine straat 
waar één kar met paard rustig kon door rijden. Op de straat lagen de 
kasseien of de kinderkopjes te glinsteren. De voddenman, de mosselman 
en de man met zand kwamen langs en ’s zondags was er de crèmekar. 
Iedereen leefde op straat. De straat liep dood in een holle weg en overal 
waren er velden, waar klaprozen en blauwe korenbloemen de randen 
versierden.

Het huidige uitzicht steekt schril af bij het decor van al die 
jeugdherinneringen. De buitenwijk van de stad met haar 
arbeidersbeluiken (de gangskes) is nu een dichtbevolkte sociale 
woonwijk. Waar nu de appartementen van het Groefplein en het 
buurtcentrum zijn, speelden kinderen vroeger in putten en zandbergen 
(de zonken). Er waren volkstuintjes waar vader na het werk groenten en 
aardappelen oogstte en de boeren de velden bewerkten.

We gaan terug in de tijd, toen er nog een echte boulevard was rond 
Leuven, een echte groene gordel. De rijtuigen reden aan de binnenkant, 
de trams in het midden, en de voetgangers wandelden aan de buitenkant. 
Boven aan de Luibank was een park in plaats van de huidige ring waar 
de auto’s voorbij suizen. En verderop aan den Tir ging het leger oefenen. 
In de straten van Leiven was de mens koning. Hier en daar had iemand 
een fiets. Maar de tram reed overal door Leuven. Het was een stoomtram, 
de zwetten tram, want als de wind van de verkeerde kant kwam, zag 
je zwart.

Tussen al die mensen liepen ook jongens die later het ver zouden 
schoppen. Willy Kuijpers, ex-burgemeester van Herent, liep in korte 
broek elke schooldag van zijn ouderlijk huis in de Wagenweg over de 
Warande (het huidige Sint-Jacobsplein) naar de kleuterklas in Mater 
Dei. Louis Tobback, burgervader van Leuven, groeide eveneens op in 
de schaduw van de Sint-Jacobskerk en zette er later ook zijn eerste 
‘politieke’ stapjes als verantwoordelijke van de plaatselijke zwemclub.

De verhalen op deze unieke wandeling focussen niet op bekendheden, 
maar brengen herinneringen aan tijden die misschien wat ‘trager’ en 
‘armer’ waren, maar tegelijk ook rijker en warmer. Ze lezen vooral als 
een uitnodiging om elkaar weer meer te ontmoeten, op deze en andere 
wandelpaden.


