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Elke 3de zondag van de maand 
om 3 uur neemt een LoL- gids je  
voor 3 euro mee op een 
rondleiding van 3 kwartier. 

 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS:   
DE FRANSEN EN HUN REVOLUTIE IN 
LEUVEN  
 
Er zijn maar weinig momenten in de geschiedenis van 

Leuven dat de stad zo grondig dooreen werd geschud 

als tijdens de periode na de Franse revolutie.  

In het korte tijdsbestek van 1795 tot 1815 waren we 

een onderdeel van het Franse Rijk en onze instellingen 

werden grondig hervormd naar Frans model. Ons 

complex systeem van samenleven werd, eerst traag en 

zachtaardig, even later met bruut geweld van tafel 

geveegd. Zeer ingrijpend was zeker de opeising van 

onze jongens voor het Franse leger. De clerus raakte in 

de knel, kerkelijke bezittingen werden onteigend. Voor 

Leuven kwam daar nog de sluiting bij van de universiteit 

in 1797. Dit betekende een ongekende sociale en 

economische klap voor de stad.  

Stap mee met onze gidsen Herman, Jan en Jef en maak 

kennis met enkele opmerkelijke revolutionaire 

veranderingen. 

Deze Lots of Leuven-wandeling start op het 

Hogeschoolplein op zondag 18 augustus om 15.00u. 

 

 
 

Zondag 18 augustus 2019, vertrek om 15 uur. 

Afspraak op het Hogeschoolplein.  

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

LoL – GIDS IN DE KIJKER 

Lots of Leuven is een platform van gedreven 
stadsgidsen. Elke maand zetten we 1 gids in de kijker. 
Deze maand laten we Elisabeth Geens zich voorstellen. 
Zij is 

E  nthousiast    

L  evendig 

I  nteger 

S  amenwerkend 

A  ttent 

B  etrokken 

E  erlijk 

T  actvol 

H  ulpvaardig 

Wat biedt zij U?  Een goed en historisch onderbouwd 

verhaal. 

Wat boeit haar?  Het grote verhaal en de kleine 

weetjes, geschiedenis en kunstgeschiedenis, cultuur en 

menselijke natuur, (op)zoeken en ontdekken, zien en 

leren zien, luisteren en vertellen, wandelen en fietsen. 

Hebt u er ooit van gedroomd in een teletijdmachine te 

stappen?  Wel, kom dan mee met Elisabeth   

U kunt Elisabeth bereiken via jorissengeens@telenet.be 

 

 

Lots of Leuven is een internetplatform van gedreven 

Leuvense stadsgidsen. Voor alle informatie over onze 

werking, de LOL-gidsen en hun aanbod en de kalender 

kan je terecht op www.lotsofleuven.com 

https://www.lotsofleuven.com/
mailto:jorissengeens@telenet.be
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 21 JULI 2019, 

“Stemmen uit het verleden”. 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN 

Het was druk in Leuven op 21 juli ... toch zeker op de 

maandelijkse 3x3 wandeling van "Lots of Leuven". 

Liefst 85 wandelaars stapten mee en luisterden naar 

kleine en grote verhalen over prostitutie, moord, 

schaking en een teveel aan pensen.  

Het zijn stuk voor stuk brokjes Leuvense geschiedenis 

die staan genoteerd in de schepenbankregisters en die 

u werden geserveerd door onze gidsen Katia, Jan en Jef. 

Dat we één van de verhalen vertelden op het Vrijthof, 

de binnenplaats van het stadhuis, maakte het voor heel 

wat deelnemers extra verrassend. 

En als toemaatje vonden 12 deelnemers na de 

wandeling de juiste oplossing voor onze 

transcriptiepuzzel. 

Zij bezochten op donderdag 8 augustus het Stadsarchief 

en gingen er de échte schepenbankregisters 

bewonderen.  

Wij zijn blij dat jullie er allemaal bij waren, dank u wel! 

 

 

 

Wil je Jef contacteren voor deze of andere 

rondleidingen?   Dat kan via mail naar 

jef@willemsens.be 

  
 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

Ambachten en gilden (deel 2) 

In het voorjaar namen LoL-gidsen Didier en Karina je als 

eens mee op een “Ambachten en gilden”-tocht. Deze 

eerste “Ambachten wandeling” was een succes en het  

is dan ook een dankbaar onderwerp voor een nieuwe 

editie. Dit tweede deel belicht andere beroepen en 

activiteiten. 

Zaterdag 17 augustus 2019, 15u – 17u30.   

Vertrekplaats en eindpunt: Grote Markt, Leuven.   

Let wel: beperkt aantal deelnemers. 

Deelname: 5 € (ter plaatse te betalen) 

Inschrijven via mail: dsk.lotsofleuven@gmail.com  

NOTEER ALVAST VOOR HET NAJAAR 2019 

[Alle wandelingen: 5 €, vooraf inschrijven per mail] 

“Industrieel verleden” 

Alles over conserven-, constructie en autofabrieken. 

Gids: Paul 

vertrek: Kol. Begaultlaan 7 (naast de Gamma) 

zaterdag 28/9/2019, 14u.  

 

“Hertogensite” (update) 

Kunsten, woningen, park en Dijle. Verpleegstersschool? 

Gidsen: Herman en Jan 

vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

zaterdag 26/10/2019, 14u. 

 

“Neogotiek in Leuven” 

De architectuur van de neogotiek in Leuven. 

Gids: Paul 

vertrek: Vesaliusstraat 9 (cinema ZED) 

zaterdag 9/11/2019, 14u. 

 

“Duurzaamheid” 

Mobiliteit, ecologie en duurzaamheid in Leuven. 

Gidsen: Didier en Karina 

vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16 

zondag 24/11/2019, 15u. 

mailto:dsk.lotsofleuven@gmail.com

