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DE EERSTE WERELDOORLOG
Op 4 augustus 1914 staken Duitse troepen de Belgische grens over. Wat volgde was een gruweltocht vol
plunderingen, vele burgerslachtoffers en vernietigingen van eeuwenoud erfgoed. Op 19 augustus 1914
werd Leuven bezet. De Duitse troepen startten op 25
augustus 1914 met het systematisch plunderen en
in brand steken van Leuven. Grote delen van Leuven
werden verwoest, meer dan 200 burgers vermoord
en vele anderen mishandeld en voor jaren getraumatiseerd. Na drie dagen plunderingen bleef er van
Leuven niet veel meer overeind. Zowat alle belangrijke monumenten waren vernield, enkel het stadhuis
kwam ongeschonden uit de strijd. Symbolisch was
ook de vernietiging van de historisch waardevolle
universiteitsbibliotheek op de Oude Markt. Dit lokte
over de hele wereld verontwaardigde reacties uit en
deed het aanzien van Duitsland in vele landen dalen.

GEBROKEN GEVELS
Ondanks het verbod van de Duitse overheid nam een
aantal fotografen vlak na de brandstichting foto’s
van de in puin gelegde Leuvense binnenstad. Zowel
bekende beroepsfotografen als anonieme amateurs
zorgden zo voor unieke beeldgetuigenissen van deze
ingrijpende gebeurtenis.
Om de huidige bewoners en de bezoekers van Leuven
hieraan te herinneren, worden op 10 locaties in de
binnenstad uitvergrote foto’s geplaatst. De getoonde
beelden van toen staan in rechtstreeks verband met
de locatie vandaag en brengen de voorbijganger honderd jaar terug in de tijd.
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1. DIESTSESTRAAT STANDBEELD DORRE
In augustus 1914 brandden ongeveer 157 huizen in
de Diestestraat af. Na de oorlog verschenen hier allemaal wederopbouwhuizen, gekenmerkt door een
neohistorische bouwstijl. In alle heropgebouwde panden werd als zichtbaar symbool ook een gedenksteen
ingemetseld. De wederopbouw werd ook aangegrepen om, net zoals in de Naamse-, de Brusselse- en
de Tiensestraat, de rooilijn te verschuiven zodat de
straatbreedte ongeveer twaalf meter bedroeg.
Op de plaats waar nu het stedelijk archief en de openbare bibliotheek gehuisvest zijn, stond van de 13de
tot de 19de eeuw het klooster van de Witvrouwen.
Het kloostercomplex heeft na de afschaffing door de
Franse overheid (eind 18de eeuw) verschillende bestemmingen gehad. De kloostergebouwen werden
omgebouwd tot kazerne van de infanteristen, die hier
zouden verblijven tot de vernietiging van hun gebouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het kerkgebouw
diende van 1816 tot 1830 als protestants bedehuis en
werd later geïncorporeerd in de kazerne als kledingmagazijn voor het leger. In 1936 werd door het stadsbestuur besloten om op het terrein een beroepsschool
voor jongens te bouwen. Architect Henry van de Velde kreeg van het stadsbestuur de opdracht om deze
school te ontwerpen.

2. HET MARGARETHAPLEIN GERECHTSGEBOUW
Aanvankelijk liep hier enkel een gang: de Koraalgang. Het voormalige postgebouw, waar nu een filiaal van het Kruidvat is gevestigd, werd opgetrokken
op de hoek van de Jodenstraat en deze Koraalgang, in
de periode 1893-1895. Vermits dit gebouw nuttig was
voor de communicatie werd het in 1914 niet door de
Duitsers in brand gestoken. Het gebouw rechts daarvan werd echter niet gespaard door de brandstichters. Het oude hotelgebouw De Wildeman deed sinds
1912 dienst als privéschool van Mélanie De Wandeleer. Na de oorlog werd beslist om de Rijschoolstraat
via de Koraalgang door te trekken tot aan het Margarethaplein: het huidige Ferdinand Smoldersplein.
Het provinciebestuur besloot om op het terrein tussen
het Margarethaplein, de Rijschoolstraat en de Vaartstraat een nieuw gerechtsgebouw op te richten naar
het plan van architect Oscar Francotte.
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3. MARGARETHAPLEIN SINT-PIETERSKERK
Het Driutiuscollege, genoemd naar zijn stichter Michel Driutius, professor in het canoniek recht, was
gelegen in de Schrijnmakersstraat tot aan het huidige Smoldersplein. In 1774-1775 werd het college
volledig vernieuwd en uitgebreid, waardoor het uitgroeide tot één van de mooiste colleges te Leuven.
Tijdens de Franse bezetting werd het Driutiuscollege
aanvankelijk gebruikt als opslagplaats voor aangeslagen kunstwerken. Het stadsbestuur kocht het college in 1801 aan om het in te richten als Academie
voor Schone Kunsten. In 1835 werd ook de nieuwe
muziekschool in dit gebouw ondergebracht. In 1876
werd een vleugel van het gebouw ingericht voor de
pas opgerichte nijverheidsschool, de Ecole Industrielle. Deze werd in de brand van Leuven volledig verwoest. Enkel de poort aan de Schrijnmakersstraat en
de bogenrij van de gelijkvloerse verdieping van de
middenvleugel stonden nog overeind.

4. DE OUDE MARKT - SINT-JANSPOMP
Een groot deel van de Oude Markt werd door de Duitsers verwoest. Van het gedeelte van de Oude Markt
dat de hoek vormt met de Kortestraat bleef enkel de
Sint-Janspomp gespaard. Ook de Regavleugel van de
Universiteitshal, die onderdak bood aan de universiteitsbibliotheek, bleef niet gespaard. Duitse soldaten
stichtten hier brand waardoor 300.000 boeken, 950
manuscripten en een duizendtal wiegendrukken in
de vlammen opgingen. Bijna alle huizen aan de kant
van de bibliotheek werden mee verwoest. Aan de overkant bleven de huizen tussen de Lavorenberg en de
Drie Engelenberg gespaard.
Na de oorlog werd beslist dat de Oude Markt het uitzicht van een echte marktplaats moest behouden.
Veel hoefde dus niet veranderd te worden aan dit gesloten rustige plein. De meeste bebouwing dateert
van circa 1920. Het resultaat van de strenge vormelijke en esthetische eisen die aan de wederopbouw
werden gesteld is een architectonisch, zeer homogeen
geheel. De handelspanden zijn voornamelijk barok
en renaissance geïnspireerd, maar toch individueel
sterk verschillend.
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5. GROTE MARKT
In augustus 1914 verwoestten de vlammen de meeste
huizen op de Grote Markt. Ook de Brusselsestraat en
de Naamsestraat werden niet gespaard door de Duitse bezetter. Het Maison Américaine op de hoek van
de Grote Markt, vandaag café Rubens, bleef als enige
handelspand overeind. De Duitsers deden ook verwoede pogingen om de Sint-Pieterskerk in de brand
te steken, maar enkel de klokkentoren vatte vuur. De
vlammen sloegen wel over naar de rest van het dak,
dat volledig afbrandde. Het stadhuis bleef gelukkig
gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog, omdat de
Duitse Kommandatur er haar intrek had in genomen.
Het plein werd volledig heropgebouwd na de oorlog.
De rooilijnen werden achteruit geschoven zodat de
Grote Markt groter werd en een regelmatiger uitzicht
kreeg. Ook de Naamsestraat en de Brusselstraat werden verbreed.

6. PIETER DE SOMERPLEIN HET TAFELROND
Vanaf de 15de eeuw stond hier een zandstenen gebouw, het Tafelrond. Architect was Mathieu de Layens die ook het stadhuis
ontwierp. Begin 19de eeuw werd het
afgebroken en vervangen door
het neoclassicistische gebouw
van architect Charles Vander
Straeten. In de brand van 1914
werd dat volledig verwoest. Na
de oorlog liet de Nationale Bank
het Tafelrond heropbouwen zoals
het oorspronkelijk in de 15de eeuw
ontworpen was. Tegelijk werd het
Mathieu de Layensplein, vandaag het Pieter De Somerplein, aangelegd.
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7. BONDGENOTENLAAN DE STADSSCHOUWBURG
De stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan, de
vroegere Statiestraat, werd opgericht in 1867 naar
de plannen van stadsarchitect Edouard Lavergne. Na
de Duitse doortocht bleven alleen maar de buitengevel en de binnenmuren van het auditorium overeind.
De herstellingswerken zouden ruim twintig jaar in
beslag nemen. Nadat in 1931 de ruwbouw klaar was,
werd door het stadsbestuur een wedstrijd uitgeschreven voor de verdere afwerking en versiering van het
gebouw. Aan deze versiering hebben verschillende
kunstenaars hun medewerking verleend: de beeldhouwer Geo Verbanck, de Brusselse schilders Omer
Dierickx en Constantin Montald en de kunstschilder-graficus Maurice Langaskens.
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8. MGR. LADEUZEPLEIN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
Van de witte statige herenhuizen rond de Volksplaats,
vandaag het Mgr. Ladeuzeplein, bleef na de nacht van
25 augustus 1914 enkel zwartgeblakerd puin over.
De Sint-Jozefskerk overleefde de brandstichting wel.
Deze parochiale kerk, gebouwd tussen 1860-1862,
werd echter in 1971 afgebroken voor de aanleg van
de universiteitscampus van de faculteit Letteren.
Na de Eerste Wereldoorlog was het gedeelte van het
plein tussen de Arendstraat en de Blijde Inkomststraat aanvankelijk voorbehouden voor de bouw van
een nieuw gerechtsgebouw. Later werd echter met de
universiteit afgesproken dat op die locatie een nieuwe universiteitsbibliotheek zou worden opgericht. De
oude bibliotheek op de Oude Markt was immers in de
Vlammen opgegaan. Met Amerikaanse steun kon in
1921 gestart worden met de bouw van een nieuwe bibliotheek volgens de plannen van de Amerikaanse architecten Whitney Warren en Charles D. Wetmore. Op
4 juli 1928 werd de nieuwe bibliotheek in aanwezigheid van prins Leopold en prinses Astrid en aartsbisschop kardinaal Joseph Van Roey plechtig ingewijd.
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9. BONDGENOTENLAAN STANDBEELD VAN JUSTUS LIPSIUS
De Statiestraat, vandaag de Bondgenotenlaan, werd
aangelegd tussen 1844 en 1880 en was tijdens de
vorige eeuwwisseling de voornaamste straat van de
stad. Haar uitzicht werd gedomineerd door een neoclassicistische bouwstijl. Deze kenmerkte zich door
bepleisterde voorgevels, door sterk geprofileerde omlijstingen van de deur en raamopeningen en door extra benadrukking van de kroonlijst. De straat werd in
1914 zwaar geteisterd door de Duitse brandstichting.
Van de honderdzeventig huizen in de Statiestraat
bleef er slechts een dertigtal bewaard. Tijdens de wederopbouw maakten de negentiende-eeuwse bepleisterde gevels plaats voor rijk overladen, door barok en
renaissance geïnspireerde gevels in natuursteen en
zichtbaar metselwerk. Hierdoor kreeg de Bondgenotenlaan een totaal ander uitzicht.
Een zijstraat van de Bondgenotenlaan, de Koning
Leopold I-straat, werd aangelegd tussen 1836 en
1839 door stadsarchitect François Henri Laenen en
kwam tegemoet aan de groeiende vraag naar bouwgronden in de Leuvense binnenstad.
De straat werd vóór 1914 vooral bewoond door de lokale adel, dokters en professoren. Verschillende huizen in de Koning Leopold I-straat ontsnapten niet aan
de brandstichting. Hierbij gingen ook verschillende
belangrijke huisbibliotheken mee in de vlammen op.
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10. MARTELARENPLEIN
Het Statieplein, vandaag het Martelarenplein, speelde tijdens de eerste oorlogsweken een belangrijke rol
in Leuven. Hier startten Duitse soldaten op de avond
van 25 augustus een wilde schietpartij, toen ze zich
bedreigd voelden door vermeende Leuvense vrijschutters. Tijdens de brandstichtingen werden hier heel
wat gijzelaars bijeengedreven. Het plein was eveneens de verzamelplaats voor honderden Leuvenaars
die na de brand op transport naar Duitsland werden
gezet. Bovendien werd op het plein ook een aantal
inwoners standrechterlijk geëxecuteerd en begraven
in het plantsoen.
Na de oorlog heeft men op de hoek met de Maria-Theresiastraat de stoffelijke overschotten van 32 burgers
opgegraven.
Heel de stationsomgeving werd na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd. Hiervan getuigen de herdenkingsstenen die in de gevels werden aangebracht. Ter
nagedachtenis van gefusilleerde slachtoffers, veranderde het stadsbestuur de naam van het plein reeds
in 1918 in Martelarenplein. Het standbeeld van Sylvain Van de Weyer dat hier voordien stond, verhuisde
na de Eerste Wereldoorlog naar de Volksplaats (het
Mgr. Ladeuzeplein). Het stadsbestuur besliste immers al in 1919 om voor het station een monument
op te richten dat zou herinneren aan deze gruwelijke
gebeurtenissen. Het witte gedenkteken, een ontwerp
van architect Achilles De Bondt, werd ingehuldigd
in 1925. Het Vredesmonument wil ook vandaag een
blijvende herinnering zijn aan deze zwarte bladzijde
uit de Leuvense geschiedenis.
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100 JAAR GROOTE OORLOG IN LEUVEN

V.U.: stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Leuven werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar
verwoest en dat herdenkt de stad dit jaar uitgebreid
met tal van activiteiten die herinneren aan wat 100
jaar geleden gebeurde.

WIL JE NOG MEER WETEN OVER
LEUVEN IN DE BEGINDAGEN VAN DE
EERSTE WERELDOORLOG?
Download de gratis app ‘Martelaarsteden’
in de Google Play Store of de App Store.
Unieke foto’s en getuigenissen vind je in een
nieuw Salsa!-cahier dat speciaal voor deze gelegenheid wordt uitgebracht. Te koop in het Stadarchief van Leuven en bij Toerisme Leuven.

MEER INFORMATIE:
Stadsarchief en Erfgoedcel Leuven
E erfgoedcel@leuven.be
T 016 27 22 85
www.erfgoedcelleuven.be
www.leuven1914.be

