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K O N I N K L I J K  
L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

Activiteit: Lezing over en excursie naar Leuven 
Wanneer: Donderdag 23 augustus 2018, van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Excursie op zaterdag 25 augustus 2018, vertrek om 08.30 uur 

Locatie: `t Geboew, Warande 43 te Schin op Geul 

  

 
 
De Regio Valkenburg en Heuvelland organiseert in samenwerking met de 
heemkundevereniging Schin op   Geul een lezing over en een excursie naar Leuven.  De 
lezing wordt verzorgd door de geograaf Hub Stohr  die ons ook op 25 augustus zal rondleiden 
door Leuven. 
 
 
Leuven 
 
Ontstaan in de 9de eeuw telde Leuven rond 1300 niet minder dan 20.000 inwoners, een 
ongekend aantal voor die tijd. Het was dan ook het bestuurscentrum van wat later het 
Hertogdom Brabant zou worden. Maar een eeuw later was het aantal inwoners gehalveerd, de 
stad raakte bestuur en veel economische activiteiten kwijt aan de nabijgelegen steden Brussel 
en Antwerpen en zou zich nooit meer aan hun schaduw kunnen ontworstelen. Het zou tot in 
de 19de eeuw duren voordat Leuven weer een gelijk aantal inwoners telde. Er waren perioden 
dat het best goed ging met de stad. Zo bloeide in de 15de eeuw de economie weer op en 
bouwden de trotse burgers een nieuw stadhuis en kerk in de toen moderne gotische stijl. De 
stad kreeg in 1435 haar eerste universiteit. 
Maar in de 16de eeuw ging het weer mis: de pest waarde rond en een lange periode van 
oorlogen brak aan, stagnatie en achteruitgang waren het gevolg. Pas in de tweede helft van de 
18de eeuw ging kwam er weer een opleving. In de 19de eeuw, toen België een van de 
belangrijkste industrienaties van de wereld werd kon Leuven daar ook van profiteren. De 
universiteit kwam toen ook weer tot ontwikkeling. 
In de 20ste eeuw sloeg het noodlot weer onverbiddelijk toe. In 1914 brandden de 
binnengevallen Duitsers vrijwel de gehele historische binnenstad plat. Nauwelijks hersteld 
van deze ramp hadden de gevechtshandelingen in mei 1940 weer enorme verwoestingen tot 
gevolg. In 1944 werd de stad bovendien zwaar gebombardeerd. 
In de tweede helft van de 20ste eeuw werd Leuven steeds meer universiteits- en studentenstad. 
De universiteit werd de belangrijkste werkgever maar ook oorzaak van het feit dat de stad een 
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van de belangrijkste brandhaarden van het moeizame proces van staatshervorming van België 
werd. Na een lange en felle strijd moest de Franstalige afdeling van de tweetalige universiteit 
in 1968 uit Leuven vertrekken. Het ‘scheidingsproces’ was uiterst pijnlijk en sloeg diepe 
wonden. Voor de verstoten partner werd net over de grens met Wallonië een compleet nieuwe 
stad gebouwd, Louvain-la Neuve.  
 
 
 
De excursie bestaat uit een stadswandeling door de binnenstad van Leuven waarbij de 
bewogen geschiedenis zichtbaar gemaakt wordt. We zien prachtige monumenten, zoals het 
stadhuis en het Groot Begijnhof, maar ook de gevolgen van de verwoestingen van de vorige 
eeuw. We ervaren de grote impact van de universiteit op de stad. Bovendien is Leuven is ook 
een typische Belgische stad met al haar gezelligheid. 
We brengen op de terugweg een kort bezoek aan Louvain-la- Neuve. 
In een lunchpauze wordt voorzien. 
Voor deze excursie vragen we een bijdrage van €20,00 per persoon. Niet-leden betalen € 
25,00. In de luxe touringcar is plaats voor 50 personen. Het is daarom noodzakelijk dat u zich 
van te voren aanmeldt. Hierbij is de volgorde van aanmelding bepalend voor de deelname.  
U kunt zich tot 12 augustus voor deze excursie aanmelden bij  
Jan Hendrikx, tel. 06 290 43 203 of per e-mail: jhendrikx19491@kpnmail.nl 
Reisschema  
Verwacht tijdpad van de excursie op zaterdag 25 augustus 2018: 
8.30  Vertrek uit Schin op Geul  
10.00 Aankomst in Leuven  
15.30 Vertrek uit Leuven 
16.15  Aankomst in Louvain-la-Neuve 
17.00  Vertrek uit Louvain-la-Neuve 
18.30  Terug in Schin op Geul 
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