
500 JAAR ZORGEN VOOR ZORG 

Jo Celis, Leuven+ 



Alles gaet om zeep.  

En de maegere ratten worden vet met gestolen goed, 

zoodat stelen, herboots rooven, plunderen geene zonde 

en is.  

Helaes, onder wat tirannen leeven wij: galges, pruijsman, 

recruet, canon.  

Komt ons helpen uijt de slavernije van de booze tyran. 



Parcours Wandeling “500 jaar zorgen voor zorg” 

Naamsestraat Sint-Kwintenskerk 

H.Geesttafel/Armenschool (nrs 144-145) 

Arm in de middeleeuwen – opvattingen over arm en rijk – middeleeuws stadsbestuur <> armen, bedelaars 

Groot Begijnhof Infirmerie Gasthuis voor oude vrouwen vanaf 18de E  

Tafel H.Geest 

Huis van Chièvres Weeshuis voor meisjes vanaf 1810 

Liefdadigheid in ancient régime – rol van kloosterordes, religieuze instellingen, stichtingen - godshuizen  

Redingenstraat (vroeger gebouw van) Geologie Weeshuis voor jongens, Zusters van  Liefde,St Vincentius a Paulo 

CAW 

Broeders van Liefde 

Huisjes Redingenstraat/hoek Schapenstraat Schapenstraat 22-24-28 + Redingenstraat: godshuizen Sint-Antonius 

Schapenstraat Schapenstraat (nabij Wolvenpoort): Tehuis voor vondelingen , 15de-16de E 

Wie was arm? wat met weduwen? wezen en vondelingen? gehandicapten? 

St Antoniusberg “Asile de la Miséricorde” – Picpussen 

Van Dalecollege Werkhuis 

Einde ancien régime – Franse revolutie – burgerlijke gasthuizen, nieuwe opvattingen over armoede en (verplichte tewerkstelling) 

Kwaden Olieberg 

Vlamingenstraat naam komt van Vlaamse wevers die hier woonden  

(Economische) migratie: seizoensarbeid —> Wallonië, buitenland —> Argentinië + industrialisatie :  trek naar steden, nieuwe armenbuurten 

ALMAII “arme’ studenten 

Voorbij Frederik Lintsstraat Instituut Remy 

Weeshuis 

Stichting XII Apostelen 

OCMW 

Armenzorg vanaf 19de E: weldadigheidsbureau – commissie openbare onderstand – OCMW 

Rust- en verzorgingscentrum Overname patiënten Zwartzusters 

Nachtasiel Sint-Niklaas 

H. Hooverplein Standbeeld E. Remy Rol van Rémy en andere filantropen 

19de E opvattingen <> hedendaagse kijk op armoedebestrijding 



Armenzorg in de middeleeuwen 

• 7 werken van barmhartigheid 

• rijk heeft arm nodig 

• 12de E : armentafels, losse initiatieven 

• 14de E : armen verspreiden pest ? 

• 15de E : bedelarij is verkeerd 

 

Sint-Kwinten, Begijnhof 

• Tafel van de H.Geest  

• Armenschool  

• Godshuizen 

• Infirmerie 
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Redingenstraat 

• Weeshuis voor jongens (Zusters van  Liefde) 

• CAW  

• Sint Antoniusschool (Broeders van Liefde) 

• Godshuizen Sint-Antonius 

 

Schapenstraat 

• Tehuis voor vondelingen 
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Klooster Zwartzusters 

• zorg voor zwakzinnigen 
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Hulp door arbeid 

• 16de E : hongersnood, oorlog, epidemies 

• Juan Luis Vives : pleit voor centrale aanpak 

• 17de E : tuchthuizen 

• 18de E : “ateliers de charité”- werkhuizen 

 

Van Dale College 
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Industrialisatie 

• 19de E : sociale onrust, cholera 

• sanering 

• pomp 

• properteitsprijs 

• volkshuisvesting 

• opvang in instellingen 

 

Quaden Olieberg 

Vlamingenstraat 

• migratie Vlaamse wevers in ME 

• emigratie, o.m. naar Argentinië (19de E) 

• Alma 

Frederik Lintstraat 

• Institut Rémy 

• Wees- en bejaardentehuis 
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Enfin, alles gaet om zeep.  

En de maegere ratten 

worden vet met gestolen 

goed, zoodat stelen, 

herboots rooven, plunderen 

geene zonde en is.  

Helaes, onder wat tirannen 

leeven wij: galges, 

pruijsman, recruet, canon.  

Komt ons helpen uijt de 

slavernije van de booze 

tyran. 
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Nog meer “zorg”-wandelingen 

• Gezondheidszorg in het Ancien Régime 

• Leuven, mooi maar bloedstollend 

• Woon- en zorgcentrum Sint Vincentius en omgeving (in voorbereiding) 

 

 

Maar ook “zorg” voor Erfgoed 

• Restauratie : een veranderende kijk op monumentenzorg 

 

 

Meer info ? 

• www.leuven-plus.be 

• leuvenplus@gmail.com 
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