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Inleiding
De bevolkingstelling van het jaar is niet alleen sociologisch en demografisch een interessante document, met
voor Leuven ook een duidelijk militair karakter, maar is ook voor de genealoog een waardevol instrument, die
tot op heden helaas weinig geraadpleegd wordt omwille van zijn gebruiksonvriendelijk karakter: deze lijsten
verschillen in handschrift, schijfwijze en taalgebruik; anderzijds zijn zij ook opgedeeld per straat en
huisnummer. Het opzoeken van een vermeende persoon behelst dan impliciet het doornemen van de gehele
telling (het lezen van ca 15000 namen !).
Om een grotere genealogische toegankelijkheid mogelijk te maken werden deze documenten bewerkt. Deze
verwerking gebeurde op basis van volgende methodiek:
- er is gekozen voor een zo getrouw mogelijke weergaven van de oorspronkelijke documenten;
- er werd een alfabetische naamlijst toegevoegd met verwijzing naar de plaats waar de persoon in het
document terug te vinden is; deze nummering is samengesteld uit de referentie naar de sectie en een
volgnummer1 dat aan de persoon in deze sectie wordt toegewezen. De referentie naar de sectie worden
genoteerd als:
Bx: sectie Brusselse straat – section de la rue de Bruxelles
Ma: sectie Mechelse straat – section de la rue de Malines
Dt : sectie Diestse straat – section rue de Diest
T/N: sectie Tiense- en Naamse straat – section de la rue de Tirlemont et de Namur
- (p) : rue des Poiles
OM/P : sectie Oude Markt / Parijsstraat – section Vieux Marché et rue de Paris
Kp : Kuip van Leuven – Cuve de Louvain
vb : op ref nr Dt 1704., vindt men in de sectie Diestsestraat onder het volgnummer1704: vve Wilms,
couturière, 58 a, rue des Vaches 69 P- Cour du Prince, né

Deze methode heeft het voordeel dat:
1) de structuur van het origineel document wordt bewaard
2) bij de lezing van de gegevens over de gezochte persoon, de bijkomende beschikbare informatie
gegroepeerd wordt weergegeven:
- de samenstelling van het gezin (echtgenoot, kinderen en andere inwoonenden)
- de beroepen en /of de status van vermelde personen
- een schatting van de ouderdom,
- voor allochtonen, bij benadering, het jaartal van inkomen in de stad,
- en tenslotte een idee van de sociale omgeving van de betrokkene (straat, huisnummer,
meergezinswoning, het al dan niet mogelijke billeteren van militairen)
bovengenoemd vb kan dus worden aangevuld met de informatie dat wwe Wilms op voornoemd adres
woonde met twee zonen, Michel en J.B. resp. 26 en 12 jaar, en een dochter Thérése 14 j, en dat zij haar
schamele woonst deelde met F: Manuvel 25 j, werkman en zijn echtgenote A: Lorants 36 j, ‘vremdelingen’
ingekomen resp. in 1792 en 1775 en met de wwe Vangindertaelen 50 j, naaister, in Leuven aangekomen in
1768, die nog een dochter had van 13 j en drie kinderen onder de 12 j

Doch dienen de opgestelde gegevens met het nodige gezond verstand te worden gelezen. Zo vinden we
bijvoorbeeld :
O/P 1664 vve Malerp 38 a, 69H rue des Vaches-Cour du Prince, mère, entré : 1749
Vermoedelijk zal deze weduwe wel 83 jaar zijn geweest i.p.v. 38 vermits haar status wordt gecatalogeerd
onder‘mère’, en zou dan ingekomen zijn omstreeks 1746-1749. Zij woonde in hetzelfde huis als haar
(vermoedelijke) dochter van 51, ingekomen in 1748, gehuwd met S. Dersan en haar andere dochter van 49 jaar, in
Leuven geboren
Bx 2563 In de telling vinden we een spinster, gedomicilieerd in de Tessenstraat 7, genoemd Wwe Saets, 57 jaar
oud, omstreeks 1783 naar Leuven gekomen; ze heeft twee kinderen: Anne Marie en M.Thérèse respectievelijk 15 en
12 jaar.

1

dit toegevoegd nummer is in het origineel document niet aanwezig en dient enkel als referentie

1

De hier opgegeven ouderdom van de kinderen komt overeen met de ouderdom bij hun inkomen, vermits beiden
huwden in Leuven op 2 februari 1796, de eerste in St Jacob, de tweede in St Pieter. M. Theresia werd gedoopt in
Antwerpen St Jooris op 14-05-1769

Documentair karakter
Taalgebruik
Bij het lezen van deze documenten blijkt dat de gegevens van de telling door verschillende auteurs in opdracht
(of in dienst) van de bezetter in het Frans genoteerd werden, uit antwoorden van een veelal dialectsprekende
bevolking. Het taalgebruik van deze notaties, verschillend naargelang de talenkennis van de schrijver, kan
aanleiding geven tot verwarring.
In de kolom ‘beroep’ werden buiten de verschillen in schrijfwijze (frippier en fripier….), waardoor veelal geen
onduidelijkheid ontstaat in de betekenis, uitdrukkingen en benamingen gebruikt die in het Frans taalgebruik niet
(meer) voorkomen of een verbastering zijn; soms zijn ze een letterlijke vertaling van Vlaamse uitdrukkingen of
van Leuvense dialectwoorden: zo is bv “ci-devant” , als de letterlijke vertaling te zien van ‘hiervóór (voorheen)’
en zou dus moeten klinken als ‘ancien’ in de betekenis van ‘gewezen’; een “adolescente fille” van 67 jaar kan
eerder worden aanzien als ‘vieille demoiselle’ dan wel als een ‘jeune fille’, zelfs al wordt deze status in het
Leuvens gecatalogeerd als ‘(oude)-jonge-dochter’, doch zeker niet als ’adolescente’.
Bij sommige afkortingen dient een keuze gemaakt te worden: zo kan “cord.” geïnterpreteerd worden als de
afkorting van cordier of cordonnier, en “cout.” als coutelier of couturier (-ière). Of de hier gemaakte keuzes
overeenstemmen met het werkelijk beroep van de betrokken persoon zal echter door de raadplegende genealoog
moeten worden gecontroleerd. De aangenomen interpretaties in deze bewerking worden in onderstaande tabel
aangeduid met een *, en zullen zich dus ook weerspiegelen in de getrokken statistieken. In geval van twijfel
zullen de originele teksten worden geraadpleegd. De gepubliceerde cijfers in dit verband dienen dus
gerelativeerd te worden.
De meest opvallende uitdrukkingen en afkortingen werden in een aparte lijst hieronder opgenomen met hun
(vermoedelijke) verbetering en betekenis.

boucheuse
boul. , boulg., boulang.
bout., boutiq.

Meest gebruikte afkortingen en uitdrukkingen uit de telling
Franse benaming Nederlandse vertaling
opmerkingen
abbé
abt
abbaye d’Aulnes
abdij van Aulnes
(vielle) demoiselle (oude) juffrouw
apoticaire
apoteker
bewoner van de Fundatie der XII Apostelen
Apôtre
Apostelman
auberge, -iste
herberg, -ier
lett.. vert. uit het Ned.
vicaire
onder pastoor
béguine
begijn
blanchisseuse
wasvrouw, bleekster
blanche
wit
?
?
1) botteleur
1) hooibinder
onbestaande franse term ; vervorming van het
2) personne qui
2) ‘biersteker’
ned. bottelier: op flessen trekken, biersteker of
met en bouteille
verbastering afgeleid van botte (larzen)
3) bottinier ??
3) laarzenmaker
bouchère
beenhouwer (vr)
boulanger
bakker
boutique, -ière
winkel, -ierster

brand., brandev.

brandevinier

brandewijnstoker of verkoper

brass.
cabaret.
caff., caffetier
cap.

brasseur
cabaretier
cafetier
capucin

brouwer
kroegbaas
caféhouder
kapucijn

Uitdrukking uit de telling
ab. abay
abaye d’Alnes
adolescente fille
apot.
apôtre
auberg.
bas curé
bég., béguigne
blanc., blanch., blanchiss.
blance (maison blance)
bodel
bottelier
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brandevinier (XVIe: celui qui vent de l’alcol à
la troupe ou qui fabrique de l’eau de vie (dict.
de gen. p 46); onbestaand in het huidig Frans
taalgebruik

chaftier
chap., chapeltier, chappeltier
charp., charpt., charpent.
chaud., chaudron., chauderon.
chart., chartier
chirurg.
cidt, ci-devant

savetier
chapelier
charpentier
chaudronnier
chartier
charretier *
chirurgien
ancien, jadis

schoenlapper
hoedenmaker en/of verkoper
timmerman
ketelmaker
oorkondebewaker
voerman
chirurgijn
gewezen, voorheen

clerc, clerq, clercq

clerc

clerc

conc.

cordon.
coudrine -> zie fille coudrine

concièrge
cordier *
cordonnier
cordonnier
(aide) - couturière

huisbewaarder
touwslager
schoenmaker
schoenmaker
naaister – (helpster)

coud., coudrier, coudrière

couturier, -ière

naai(st)er
naaister
messenmaker

ct.

couturière *
coutelier
citoyen

cuvelier

(tonnelier)

kuipmaker

distilat.
doct.
dom., domest.
domest. chirurg.
école
école fondé
écrevin
endenstel., endentelles,
endentels
enfant cœur

distilateur
docteur
domestique
aide chirurgien
?
?
écrivin

alcoholstoker
dokter, doctor
knecht
hulp chirurgijn

dentellière

kantwerkster

enfant de chœur

misdienaar

éteigneur

lichtdover

étinnier
étud.
fab., fabriq.
faiseure(se) de dentelles
ferblant.
fiacre
fille coudrière - fille coudrine
fille d’école (10 ans)
fille retiré
fillere, filleuse
garde maison
garson

étameur
étameur
étudiant
fabricant
dentellier (ière)
ferblantier
fiacre
aide couturière
écolière
fille retraitée
fileuse
concièrge
garçon

vertinner
vertinner - tinbewerker
student
maker
kantwerker (ster)
blikslager
koets (verhuurder)
naaisterhelpster
scholierster
in afzondering levend meisje
spintster
huisbewaarder
jongen

gets

jambières

beenbeschermers

graisier, grais.,gres., gressier
jard., jardin.

graissier
jardinier

vettewarier ?
tuinman

jeune fille

demoiselle

juffrouw

labour.
labai
licencieur

laboureur
abbé
?

landbouwer
abt

cord.

cout.

éteignier

hier dient onderscheid gemaakt tussen
geestelijlk en wereldlijke functie:
clerc (petit): klokkenluider
clerc (lettriant) : notarisclerc
zie ook garde maison

is onbestaand in het huidige Frans. afgeleid
van (waals) covelier (De Brabander”
Woordenboek der namen)
academische titel

schoolleerkracht ?

schrijver

in de betekenis van clerc (lettriant)
in de betekenis van inwerken van kantwerk in
stoffen
celui qui était chargé d’éteindre les feux ou les
lumières d’une cité (X IXe) (dic de gén p 122)
vervormde afleiding van ét(a)in-nier

lett. van Lv dialect ‘noee-maske’: naaimeisje

lett vert
‘get’: Leuvens dialect voor been - of
schoenbeschermer

Ongehuwde vrouw ; in sommige gevallen
wordt ook enkel ‘fille’ gebruikt
Lett vert van jonge-dochter

licence : droit de douane

locat.

lisseur
locataire

lustreuse

lisseuse

glanzemaker

trameur

celui qui a soin des chartes (dict. de gen. p 64)
contractievorm van charretier = voerman

vermoedelijke. vervorming van couturier
uitgaand van het werkwoord coudre (naaien)

weversgast die inslagen
maakt
polijster, glanzer
huurder

liseur

zie ook scavetier (dict. de gen. p 60)
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zie ook lustreuse
Vermoedelijk van lustrer : donner du lustre à
une étoffe: glans geven aan stoffen

mandelier

vannier

rietmandenmaker

mannier
manouv., manoeuvrier
marc., march.

rietenkistenmaker
handwerker
handelaar

marchal, marrechal
méd. , medic., médiciniste
mêleier
minusier, munisier, munis.
not., note
off.
off. munic.
ouv., ouvr.,
orph., orphe., orphel.
pens., pension.
perucq., peruq.
philip.
philos.
physit.
plaphon., plafonnier
poiss., poisson.
pouilli.
p.
pr.
prés., présid.
pris.
procurat.

mannelier
manouvrier
marchand
marchand de
dentelles
maréchal
médecin
meulier
menuisier
notaire
officier
officier municipal
ouvrier
orphelin (e)
pensionnaire
perruquier
?
philosophe
physitien
plafonneur
poissonnier
pouletier, poulier
père (religieux)
prêtre
président
prisonnier-nière
procurateur

smit
geneesheer
maker van molenstenen
schrijnwerker
notaris
officier
gemeentelijk ambtenaar
werkman
wees
pensionnaris
pruikenmaker
?
filosoof
natuurkundige
stucadoor
visverkoper
poelier
pater
priester
président
gevangene
procurator, mandataris

proc., procur.

procureur

gevolmachtigde

proff.
quirée de St Quentin
reilleur
relig.

proffessor
pastoor van St Kwinten
?
kloosterling(e)

sac.

professeur
curé de St Quentin
?
religieux (euse)
religieuse d’une
communauté
supprimée
sacristain

sec.

?

?

secret.
scavetier
schulpteur, sculp.
seillier

secretaire
savetier
sculpteur
sellier

senceur

censeur

secretaris
schoenlapper
beeldhouwer
zadelmaker
pachter
oppasser

sencier, sensier

cencier

marc. de dentels

religieuse supprimé

mande = panier d’osier à deux anses (dic de
gen p 183
manne = coffre en osier (dic de gen p 183

handelaar in kant

opgeheven kloosterlinge

pouille = poule; ‘poelenier’ : Lv voor poelier

pres. van een orde of een college

geestelijk: kloosterling bevoegd voor het
beheren van het tijdelijke
burgerlijk: openbaar ministerie

opheffing van kloosters: wet van 15 fruct j IV

koster
enkel te vinden als afkorting bij de paters
Augustijnen

(dict. de gén. p 58)
(dict. de gén . p 58) fermier qui loue les terres
aux termes d’un bail

pachter

sœur converse
lekenzuster
supier
geôlier
cipier, gevangenisbewaker
suprimé religieuse -> zie
religieuse suprimé
tail., taill., taillieur
tailleur
kleermaker
théolog.
théologue
godsgeleerde, theoloog
(lett. vert.)
trav. de dentelle
dentellière
kantwerkster
vit.
vitrier
glazenmaker
vve
veuve
weduwe
* bij meerdere keuze wordt de voorkeur gegeven aan de met * aangeduide interpretatie

Bij de domiciliering zullen vaak spelling- en taalfouten optreden: zij worden als dusdanig opgenomen in de
lijsten; de correctie zijn in de onderstaande tabel van de straatnamen tussen ( ) vermeld.

4

Sectieverdeling, straten en huisnummering
Op 14 Brum III (2 nov 1794) noteerde J.B. Hous reeds “ met dese dagen sijn alle de huysen genombereerd”.
Volgens een besluit van de gemeentelijke administratie dd 2 fructidor IV (19-08-1796) moest op ieder huis de
naam van de sectie en het huisnummer worden genoteerd
Bij de telling van het jaar IV was Leuven opgedeeld in 6 secties2:
sectie Brusselse straat:
het gedeelte had als hoofdader de Brusselse straat, liep links tot de Capuciene Voer en rechts tot de
Dijle en de Mechelsestraat
sectie Mechelse straat:
De Mechelsestraat begon principieel aan de Grote Markt. De sectie behelst het sectiegedeelte
rechts van de Vaartstraat (niet inbegrepen), en was binnen de eerste muur beperkt tot de Dijle en
Brusselse straat
sectie Diestse straat:
Deze sectie bevatte de sector binnen de stadswallen begrepen tussen de Tiensestraat (niet
inbegrepen) en de Vaartstraat (inclusief), met als hoofdader de Diestsestraat; binnen de kleine
omwalling sloot deze sector zich aan de Mechelsestraat behoorde (de Grote Markt, de Jodenstraat
en de Schijnmakerstraat).
sectie Tiense – en Naamse straat:
Het gedeelte van de stad gelegen tussen (inclusief) de Tiense- en de Naamse straat , met inbegrip
van enkele straten buiten de kleine omwalling die leiden naar de Schapenstraat in de nabijheid van
de Naamse poort (Karmelietenberg……)
sectie Oude Markt en Parijsstraat:
het gedeelte sloot binnen de kleine omwalling links aan de Naamsestraat, buiten deze muur aan de
Schapenstraat en werd rechts begrenst door de (Capuciene) Voer en de Brusselsestraat
Kuip van Leuven:
De kuip van Leuven behelsde het gebied buiten de stadswallen waar de vrijheden van toepassing
waren. Dit landelijk gebied werd tijdens deze telling nog beschouwd als behorend tot het Leuvens
grondgebied. Het werd van Leuven gescheiden door het besluit van Boutteville dd 29
Vendémiaire an V (20-10-1796): het gebied tussen het kanaal en de Tiensesteenweg werd aan
Pellenberg toegewezen3, en zal tijdens de Nederlandse periode de kern vormen bij de creatie van
de gemeente Kessel-Lo.
De “definitieve” Franse benaming was nog niet toegewezen zodat enige straten nog met hun Vlaamse naam
werden aangeduid. Menige straatnaam is tijdens de Franse periode echter nog gewijzigd, al naar gelang de
politieke situatie; sommigen zijn na hervertaling tot ons gekomen onder verbasterde vorm.
Binnen de sectie Tiense - Naamse straat worden enkele straten gecatalogeerd onder een naam, die moeilijk of
niet te situeren is, nl: rue de Poiles (Hanengang? of de Poelstraat? of …..) en rue des Moutons contre la porte de
Tirlemont
De huisnummering gebeurde per straat4.
De nummering gebeurde links op- en aflopend d.i voor de hoofdstraten beginnend met nr 1 links vanuit
stadscentrum gaande naar de buitenrand tot de vest en dan doorlopend terugkomend aan de overkant, voor de
zijstraten begon men met nr 1 links vanaf de hoofdstraat waarop zij uitkwam.
Panden (al dan niet bekend onder een afzonderlijke naam) werden ingedeeld in littera al dan niet met
huisnummering in de bijbehorende straat:
- Cour du Prince: rue des Vaches 69 littera A t/m R
- Het Klein Begijnhof had nr 6 in de Halfstraat (Demi rue); de huizen kregen littera A. t/m Z. en A’: t/m G’:
toegewezen

2

De telling van jaar IX en volgende geeft een stadsindeling in 4 secties., binnen de omwallingen
“L’espace compris entre la droite du canal et la chaussé de Tirlemont à gauche est assigné à la commune de
Pellenberg”
4
In de tussen tellingen van jaar IX, IX,XII, XIII,1807-09, wordt de nummering per sectie aangehouden en niet per straat
3
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- Het Groot begijnhof werd aanzien als één pand in de Schaepestraet met nr 110, de huizen ervan werden dan
genummerd onder littera A1 t/m U’5
- Dit geldt eveneens voor de Rattemanpoort als onderdeel van de Parijsstraat (litt. A t/m G) van nr 187
Hoewel Parijsstraat en Schapenstraat afzonderlijke namen hebben, gebeurde de nummering doorlopend als één
straat:
- De nummering van de Parijsstraat liep van 1-50 en 142-187
- De nummering van de Schapenstraat van 51-141
De stadspoorten kregen een afzonderlijk nummer; de vermelding van de nummering is echter onvolledig:
Porte d’Eau nr 1
Porte de Diest nr 6
Porte de Tirlemont nr 8
Porte de Parc nr 10
Porte de Namur nr 11
Porte de Bruxelles n° 17 (equiv n° [95] rue de Bruxelles)
Ontbrekende nummering en speciale verwijzingen:
Aan het huis gelegen Diestsestraat tussen nr 77 en 78 werd in het document expliciet vermeld dat het
geen nummer werd toegewezen. Deze referentie wordt bij de bewerking aangehouden.
De nummering van de huizen 17 t/m 50 en van 142 t/m 149 van de Parijsstraat ontbreken in de telling
hoewel de opeenvolging van de huizen werd genoteerd: hier werden bij de verwerking fictief
toegevoegde nummering gebruikt tussen [ ]
Dit is eveneens het geval voor het klooster van de Kapucijnen in de ‘rue des Récollets’
(Minderbroederstraat); hier werd bij de verwerking het fictief nummer toegevoegd [22bis] daar het zonder
nummer werd vermeld tussen het huis nr 22 en 23
Dezelfde methode wordt toegepast bij de ontbrekende nummers op de Oude markt (Vieux Marché)
Ook in de sectie Kuip van Leuven werd in de originele documenten geen huis nummering toegekend. Om
de locatieopzoeking te vergemakkelijken werden ook hier bij de verwerking fictieve volgnummers
toegekend, die tussen [ ] werden geplaatst.
In de Brusselse straat werd het nummer van sommige huizen met een speciaal teken
de verwerking vervangen door #); de betekenis ervan is mij niet duidelijk.
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voorzien ( in

A: Vlierbek

A: Vlierbeek
B: Blauwput
C: Parc

Kuip van Leuven ca 1796
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Straatnamen in de telling van het jaar IV
sectie
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Brusselse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Mechelse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str
Diestse str

sectie
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
Tiense-Naamse str
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
O M./ Parijsstr
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven
kuip van Leuven

straat
rue de Bruxelles
rue des Dominicains
rue de Fraternité –Tabernacelstraet
rue dudit Kaetspelstraetje
rue de Soixi – Goude Bloemstraet
rue des Chariots – Waegenweg
Bisseplyn
Vielle rue de Bruxelles
rue du St Esprit
rue dit Cabotermanstraet
rue de la Commune – Ridderstraet
rue de la Liberté – Quaedenhoeck
rue de marais- Bankstraet [prés des Chartreux]
rue de Poche
la Laie
rue Viala cidt rue de(s) Dominiquines
rue de (la) Fontaine
rue de Malines
rue de la Verrerie
place d’Egalité – le canal
mont de Belle Vue contre la porte de Malines
rue de Jean Jacques
rue de Poirier
rue d(e l)’Ecluse
rue mi-Mars
petit Béguinage
Demi rue
marché au(x) Poisson(s)
rue sans Pont
rue de (la) Promenade
rue de (la) Tuerie
rue de Foi
rue des Trippes
marché aux Veaux
rue de Diest [incl. porte de Diest]
rue de(s) Juifs
rue des Ecreniers
rue des Vaches [incl. Cour du Prince]
rue de la Réunion ou rue de Savoye
rue Neuve
rue des Corbeaux
Long(ue) rue Neuve
rue de (la) Cuillier
rue de Change
rue Barra
rue de l’Amitié
rue des Orphelins
rue de Lombard
au Canal
rue derrière le Canal
rue du Sel
porte d’Eau
sur le rempart - campagne des Carmes
Grande Place

8

Bevolkingstelling 1796

straat
rue de Tirlemont
rue de Chesne
rue de (la) Librair(i)e
rue de la Mon(n)aie
rue de Charlier ou Smeyerstraet
rue des Chats
rue de Notre Damme de Fièvre
rue des Moutons contre la pte de Tirlemont
rue dite Wingmolenstraetje
rue dite Plyntjen
rue dite Papestraetje
rue de Jodo(i)gne [incl. pte de Parq]
rue de Namur [incl. pte de Namur]
rue près du rempart de Namur
rempart de Namur
rue de(s) Porc(s)
rue des Cornets près de la pte de Namur
rue de Racourcissement
mont Blanc cidt mont des Carmes
rue de Poiles
QuartierVieux Marché
rue au Beurre (rue de la Jalousie-j IX)
Vieux Marché
rue de Cordes
rue de la Convention
montagne Collégiale
montagne de Marbre
mont Noir
rue de Paris
rue des Moutons
Grand Béguinage
marché au porcqs
Rattemanspoort
Rengenmolenstraetje
Quaeden Olienberg
rue de la Maraie
rue des Recollets (rue des Sans Culottes)
rue du Vainqueur
Capucine Voer
rue aux 30 pas de St Barbe dite Wayestraet
rue de Lepelletier
rue d(e L)’Abre(u)voir
rue du Vainqueur
mont dit Ramberg
mont de St Antoine
contre l’église de petit Winksele
route de Diest
abbaye de Vlierbeek
sur la Loo
hors de la porte de Malines
hors de la Vielle pte de Bruxelles
hors de la porte de Bruxelles
hors de la porte de Tirlemont
hors de la porte de Parc
contre la porte de Namur
hors la porte de Diest pour aller à Kessel
à Diependael

Sociologische en demografische gegevens
Dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de gelezen gegevens werd reeds benadrukt: de communicatie
met de bevolking en de notatie van de opgenomen toestand verliep niet vlekkeloos.
Niettegenstaande deze gebreken geven de statistische resultaten een goed beeld van de samenstelling van de
bevolking in dat jaar5
Inwoners: herkomst
Uit deze telling kan onderstaande inwonersverdeling bepaald worden:
Inwoners
volwassenen ( > 12 jaar)
kinderen < 12j
vermelde inwoners ° Leuven
vermelde inwijkelingen (> 12 j)
inwoners van onbepaalde afkomst
totaal aantal inwoners (volw + kind)

aantal
15305
4862 *
9427
5825
64
20079

*= aantal in kolom kinderen <12j + het aantal genoteerd
<12 in de kolom met de ouderdom

Geboorte-inwijkelingsverdeling
telling Leuven jaar IV

Volwassen- kinderen verdeling
telling Leuven jaar IV

° Leuven

< 1%
38%

24%

aantal
ingeschreven
volwassenen

inwijkelingen
onbepaalde
afkomst

kinderen < 12
jaar

62%

76%

Leeftijdverdeling
Ook de ouderdomverdeling van de volwassen6 Leuvense bevolking in het jaar 1796 is in kaart te brengen.
Opvallend hierbij is dat bij de opgaven van de ouderdom systematisch een piek waar te nemen valt bij de
decaden (30j, 40j, 50j….), en een overeenkomstige dalwaarde bij de aangrenzende ouderdom (29-31j, 3941j….). Deze systematiek zou eerder kunnen wijzen op een onnauwkeurige melding (psychologische drempel,
manier van uitdrukken of onwetendheid van de juiste ouderdom) dan wel op een reële waarde.
De ouderdomsverdeling van de kinderen onder de 12 jaar is uit deze telling niet te bepalen vermits deze globaal
worden aangegeven per gezin in de kolom ‘enfant en dessous de 12 ans’, op enkele uitzonderingen na, die als
wees, scholier, kostganger of pleegkind? worden genoteerd bij de volwassen inwoners.

5
6

de opgegeven waarden in in de tabel zijn dus enigszins te relativeren gezien ze niet altijd de realiteit weergeven
als volwassen werden beschouwd alle inwoners ouder dan 12 jaar (datum van emancipatie)
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Ouderdomsgrafiek van de Leuvense bevolking (telling jaar IV)
700
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80
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Sociale toestand
Het Gasthuis telden 28 vrouwelijke en 34 mannelijke zieken. Bij de Alexianen in de Brusselsestraat verbleven op
het ogenblik van de telling 12 kloosterlingen en 16 simpele van geest; 54 inwoners gingen gehandicapt door het
leven (1 kreupele, 6 blinden en 47 gebrekkige).
De Fundatie der XII Apostelen herbergde 14 ouderlingen. Er waren 39 wezenmeisjes en 23 wezenjongens. Het
vondelingen huis in de Brusselse straat herbergde 9 meisjes en 19 jongens, de jongste was 12 jaar, de oudste
verblijvende vondeling was een vrouw van 30 jaar.
De 90 vermelde kostgangers (pensionnaires) waren op enkel uitzonderingen na jongeren onder de 20 jaar,
gehuisvest in het Groot Begijnhof (13), in het klooster van de Ursulinen (5) bij de Penitentinen (47) en in het
klooster van La Vignette in de Mechelse straat (25).
Leuven telde 940 weduwen; 512 mensen (of gezinnen) worden als huurder opgegeven. Als echtgenote werden
2804 vrouwen gecatalogeerd. Deze telling vermeld 82 ongehuwde dames (jeune fille - adoslescente fille).
De armen waren met 245: een deel hiervan oefende een beroep uit; sommigen hadden de status van weduwe.
Er waren 246 renteniers(ters), waarvan slecht 1 als eigenaar wordt aangegeven .
Apôtre

14

étudiant

151

pauvre

245

aveugle

6

imbécile

16

pensionnaire

90

bégot

infirme

47

prisonnier

20

210

jeune fille

82

rentier

198

bigotte

8

locataire

512

rentière

48

épouse

2804

malade (hopital)

62

veuve

940

estropié

1

orphelin(e)

64

béguine

2

De gevangenen waren opgesloten in de Brusselse straat (nr 161#)
Er waren ook 94 leegstaande woonhuizen
Beroepen
In de kolom ‘Etat ou profession’ worden de beroepen en / of de verwantschap met het gezinshoofd vermeld. De
grootste groep individu’s wordt gecatalogeerd onder de status van ‘épouses’ (echtgenote zonder beroep) en
beroepsmatig als ‘ouvriers’, gevolg door huisknechten en dienstmeiden.
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Een analyse van de vermelde beroepen (exclusief geestelijken) wordt in bijgaande tabel aangegeven en geeft
volgende verdeling op over gans de stad inclusief de kuip. Sommige beroepen worden hier globaal aangegeven
(de verdeling van ‘specialisatie’ is niet altijd voldoend nauwkeurig weer te geven), anderen worden onder
verschillende benamingen vermeld: zo is een huisbewaarder te vinden onder de naam ‘concièrge’ en ‘garde
maison’, terwijl ‘marchand’ een ganse reeks van verkopers globaliseerd, waarvan de verschillend koopwaar in
de tabellen terug te vinden zijn.
beroep
accoucheuse vroedvrouw
apoticaire
apoteker
ardoisier
schaliedekker
arpenteur
landmeter
aubergiste
herbergier
avocat
advocaat
blanchisseuse wasvr.-bleekster
bottelier
boucher
beenhouwer
boulanger
bakker
boutiquière
winkeljuffrouw
brandevinier brandewijnstoker
brasseur
brouwer
cabaretier
kroeghouder
cafetier
caféhouder
cantonnier
wegwerker
cenceur
cencier
pachter
chamoiseur
zeemleerbewerker
chapelier
hoedenmaker
charpentier
timmerman
charretier
karreman
charron
wagenmaker
chaudronnier ketelmaker
chirurgien
chirurgijn
clerc°
clerc
cocher
koetsier
cordier*
touwslager
cordonnier
schoenmaker
coudrière
naaiester
coutelier
messenmaker
couturière*
naaiester
cuisinier
kok
curé (+
pastoor (+
vicaire)
onderpastoor)
cuvelier
kuiper
dentellière
kantwerkster
distillateur
stoker
domestique
knecht
doreur
vergulder
drapier
lakenhandelaar
écrivin
schrijver-clerc
épicier
kruidenier
étameur
vertinner
(étinnier)
éteigneur
lichtdover
fais. de panier mandenmaker

aant
1
14
10
27
19
14
121
1
30
56
84
26
41
125
25
2
1
3
1
4
25
19
10
13
26
7
2
10
66
33
3
381
6
10
3
39
8
558
2
1
4
2
1
1

farinier
ferblantier
fermier
fiacre
fileuse
fondeur de
cuivre
fondeur en fer
fripier
garde de nuit
gardien°
geôlier
graissier
graveur en
pierre
greffier
homme de loi
horloger
humaniste
imprimeur
jardinier
jurist
laboureur
libraire
liseur
lustreuse
maçon
maitre d'école
maitresse
d'école
mandelier
mannier
manouvrier
marchand°
maréchal
maréchal
ferrant
médecin(iste)
mêleur
menuisier
mercier
messager°
meunier
moulinier
mouturier
musicien
négotiant
notaire

meelhandelaar
blikslager
boer
huurrijtuig
spinster

7
9
83
5
23

kopergieter

4

ijsergieter
oudkleerverkop.
nachtwaker
bewaker
cipier
vetwarriër

1
65
5
27
1
8

steengraveur

1

greffeir
wetkenner
uurwerkmaker
humanist
drukker
tuinman
jurist
landbouwer
boekhandelaar
polijser
polijster
metser
schoolmeester
schoolmeesteres

4
16
7
3
5
105
100
5
4
2
1
8
7
4

rietemannenmaker 3
rietekistenmaker
2
handwerker
107
handelaar
43
smid
28
hoefsmid

9

geneesheer
76
molensteenmaker 1
schrijnwerker
43
garenverkoper
330
bode
7
molenaar
6
zijdetweener
3
maler
1
muzikant
4
handelaar
26
notaris
54

off. municipal
orfèvre
organiste
ouvrier
paveur
peintre
perruquier
philosophe
plafonneur
poissonnier
portier
postillon
potier
pouletier
procurateur
procureur
ramoneur
receveur
relieur
savetier
savonnerie
sculpteur
secrétaire
sellier
senceur
serrurier
servante
sonneur de la
ville
tailleur
tailleur de
pierre
tailleur pour
femmes
tailleur pour
hommes
tanneur
tapissier
théologue
tisserand
tonnelier
tourneur
usifruitier
vendeur
verrier
vitrier
voiturier

gem. ambtenaar
kunstsmit
organist
werkman
straatlegger
schilder
pruikverk.
filosoof
stucadoor
visverkoper
portier
postiljon
pottenbakker
poelier
procurator
gevolmachtigde
schouwveger
ontvanger
boekbinder
schoenlapper
zeepziederij
beeldhouwer
secretaris
zadelmaker
sensor
slotenmaker
diensmeid

9
12
1
1385
1
9
17
204
18
44
10
7
5
5
1
9
4
10
4
40
1
4
4
8
1
6
926

belleman

1

kleermaker

58

steenkapper

4

kleermaker voor
dames
kleermaker voor
heren
leerlooier
behanger
theoloog
wever
kuipmaker
(zeel)draaier
vruchtgebruiker
verkoper
glasblazer
glazenmaker
voerman

13
20
8
3
116
19
52
21
2
6
1
11
3

° bij deze statistische berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen specialiteit, ze is na te kijken in de
tabellen.
* ‘cout.’ is geïnterpreteerd en geïntegreerd als couturière en niet als coutelier; ‘cord..’ is geïnterpreteerd en
geïntegreerd als cordier en niet als cordonnier
De studenten filosofen, med., werden zowel bij de beroepen als in de statistische gegevens van de studenten
gerekend. Helpers werden binnen het beroep geïntegreerd..
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Militaire gegevens
Hoewel niet in de titel vermeld bevat deze telling immers een kolom “observation pour les logements”, waarin
de mogelijkheid van billeteren van militairen - er werden aparte voorzieningen voor officieren en
onderofficieren (383 ?), paarden ( 39 paarden op 7 verschillende locaties en 1 stal ) en manschappen opgetekend
- per huis werd genoteerd, en dit enkel binnen de omwalling van de stad. De hier opgegeven cijfer zijn ten
zeerste te relativeren: het is niet altijd duidelijk of ‘0’ staat voor ‘nul’ of voor o van officier, en of de aanduiding
staat voor onderofficieren of als gebruikt wordt als afkorting van officier.
In het gebied dat behoorde tot de kuip van Leuven werd deze rubriek niet ingevuld.

Algemene opmerking
Namen werden zo goed mogelijk genoteerd; het onderscheid tussen sommige lettertekens (bijvoorbeeld a, o en e;
u en n) is niet altijd even duidelijk; daarom kan enig foute interpretatie optreden. Gezien de sluimerende
aanwezigheid van het lees- en zetduiveltje zal de lezer van dit document, om alle twijfels weg te werken, de
copies van originele stukken die ter beschikking zijn op het archief van Leuven en op de VVF afdeling Leuven
raadplegen. De melding van mogelijke fouten, aanvullingen en correcties worden met dank aanvaard bij de
auteur of op de VVF afdeling Leuven: U helpt hierbij collega’s genealogen.
Met dank aan E. Roets voor zijn behulpzame medewerking
E. Willems

referenties:
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[3] W. Wellekens : Diksjonêr van ’t Leives, Academie voor het Leuvens Dialect, Leuven 1994
[4] Ferraris kaarten Leuven en omgeving 1777
[5] J.B. Hous: Leuvense kroniek
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Volgorde van de straatnamen en huisnummering in de telling van het jaar IV
sectie

volgnr

straat

Brusselse straat

1a

Brusselse straat

-

Brusselse straat

1b

rue de Bruxelles

Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

rue des Dominicains
rue de Fraternité -Tabernacelstraet
rue du dit Kaetspelstraetje
rue de Soixi - Goude Bloemstraet
rue des Chariots - Waegenweg
Bisseplyn
Vielle rue de Bruxelles
rue du St Esprit
rue dit Cabotermanstraet
rue de la Commune - Ridderstraet
rue de la Liberté - Quaedenhoek
rue de Marais – Bankstraet - près les Chartreuses

huisnr

rue de Bruxelles

1- 95

porte de Bruxelles

n°17
96 - 230
1-15
1- 5
1-32
1- 27
1-16
1-16
1-104
2 - 32
1- 17
1- 58
1- 18
1- 2

Bevolkingstelling 1796

opmerking
Hospitaal : nr 36
Alexianen: nr 93
Ongeschoeide Carmelieten : nr 95
Vondelingentehuis : nr 181
Collège Teutonique: nr 184
Klooster der Predikheren: nr 7

School: nr 7
Poortwacht: nr 63
nr 1: onbestaand

Brusselse straat

14

rue de Poche

1- 32

Vrouwenklooster: nr 1
nr 25-34 worden aangeduid als behorend
tot de Fonteynstraat, maar deze nrs komen
ook in de Fonteynstraat voor

Brusselse straat
Brusselse straat
Brusselse straat

15
16
17

la Laie
rue Viala ci dit rue de Dominiquines
rue de (la) Fontaine

1- 32
1- 33
1 - 66

Fundatie van de H. Drievuldigheid: nr 6A

1- 211

Slachthuis: nr 3
Oratoriën college: nr 64
Klooster La Vignette: nr 100
Wachthuis: nr 105
Collège du Château: nr 160

Mechelse straat

1

rue de Malines

Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat

2
3
4
5
6
7
8a

rue de la Verrerie
place d'Egalité ou bien le canal
mont de Belle Vue contre la porte de Malines
rue de Jean Jacques
rue de Poirier
rue d(e l)'Ecluse
rue Mi-Mars

Mechelse straat

8b

Petit Béguinage

Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat
Mechelse straat

8c
9
10
11
12
13
14
15
16

rue Mi-Mars
Demi rue
marché au(x) Poisson(s)
rue sans Pont
rue de (la) Promenade
rue de (la) Tuerie
rue de Foi
rue des Trippes
marché aux Veaux

Diestse straat

1a

rue de Diest
porte de Diest

1- 31
1- 22
1- 10
1- 17
1- 18
1- 68
1- 5
6
A- Z & A’: - G’:
7 - 14
1- 14
1- 14
1- 10
1- 11
1- 40
1- 4
1 - 16
1-5
1 - 115

Diestse straat

-

Diestse straat

1b

rue de Diest

Diestse straat
Diestse straat

2
3

rue de(s) Juifs
rue des Ecreniers

1 - 30
1 - 32

Diestse straat

4a

rue des Vaches

1- 68

Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat

4b
4c
5

Cour du Prince
rue des Vaches
rue de la Réunion ou bien rue de Savoye

nr 23-60 : sectie Diestsestraat vlgnr 15
Klooster van de Penitentienen: nr 17

Abdij van St Geertrui: nr 12
Vrouwenklooster: nr 11
College der 3 Tongen (of 3 Talen): nr 4
College Craenendonck: nr 10

Klooster der Witvrouwen: nr 27
Klooster der Miniemen: nr 85

n° 6
116 - 229

69 A-R
70 - 84
1- 5

College van Mechelen: nr 213
College de Lijn: nr 217

College van Houterlé: nr 5
Klooster der Augustijnen: nr 14
Fundatie der 12 Apostelen: nr 49

Diestse straat

6

rue Neuve

1-18

Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Diestse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1a
1b
2
3
4

rue des Corbeaux
Long(ue) rue Neuve
rue de Cuillier
rue de Change
rue Barra
rue de l'Amitié
rue des Orphelins
rue de Lombard
au Canal
rue derrière le Canal
rue du Sel
porte d’Eau
sur le rempart
campagne des Carmes
Grande Place
rue de Tirlemont
porte de Tirlemont
rue de Tirlemont
rue de Chesne
rue de (la) Librair(i)e
rue de la Mon(n)aie

Tiense-/ Naamse straat

5

rue de Charlier -Smeyersstraet

1- 17

Tiense-/ Naamse straat

6

rue des Chats

1- 33

Tiense-/ Naamse straat

7

rue de Notre de Damme deFièvre

1- 68

Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat

8
9
10
11
12a
12b
13a
13b
14
-

rue des Moutons contre la porte de Tirlemont
rue dite Wingmolenstraetje
dite Plyntjen
rue dite Papestraetje
rue de Jodo(i)gne
porte de Parq
rue de Jodo(i)gne
rue de Namur
porte de Namur
rue de Namur
rue pres le rempart de Namur
rempart de Namur

Tiense-/ Naamse straat

15

rue de Namur

Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Tiense-/ Naamse straat
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr

16
17
18
19
20
1
2a
3a
4
5
3b
6
7
8
3c
2b
3d

rue de porcs
rue des Cornets pres de la porte de Namur
rue de Raccoursissement
mont Blanc ci dit mont des Carmes
Rue de Poiles
Quartier Vieux Marché
rue au Beurre
Vieux Marché
rue des Cordes
rue de la Convention
Vieux Marché
montagne Collégiale
montagne de Marbre
mont Noir
Vieux Marché
rue au Beurre
Vieux Marché

1- 38
1- 33
1- 71
1- 20
1- 22
1- 10
1- 12
1- 4
23-60
A-J
A-J
n°1
4
A-F
7 - 23
1 - 110
n°8
111 - 225
1- 15
1- 8
1- 31

College van Bergen: nr 3
College van Bruegel: nr 5
College Bacheliers: nr 16
Kloost. der Geschoeide Carmelieten: nr 21

St Maertenklooster : nr 20
Porte du Renard: nr 9
Wezenhuis: nr 11
nr 1-22: sectie Mechelse straat vlgnr 3

nr 1 – 6 : onbestaand

Luiks college: nr 7
College Het Varken: nr 9
Pauscollege: nr 16
St Nicolaas gasthuis: nr 2
O.L.Vr. ter Koortskerk: nr 11

A-D
1- 5
B-G
1- 5
1- 34
n°10
35 - 47
1-116
n°11
117-125
1A-Z; 2A-E
n°13-14
126 - 218
1- 5
1- 11
1- 18
1-14
1- 4
1- 5
1- 6
1- 9
1- 9
1- 13
11 - 29
1-5
1-3
1-5
53 - 63
7- 15
32 - 52

College Van Daele: nr 173
Klein college: nr 187
Universiteitshallen: nr 197

Klooster der Zwarte Zusters: nr 14

nr 30-31 onbestaand

10

rue de Paris

Oude markt / Parijsstr

10a

Rattemanspoort

Oude markt / Parijsstr

11

marché au(x) Porcqs

Oude markt / Parijsstr

12a

rue de(s) Moutons

Oude markt / Parijsstr

12b

Grand Béguinage

Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr

12 c
13
14
15

rue de(s) Moutons
Rengenmolenstraetje
Quaeden Olienberg
rue de la Maraie

Oude markt / Parijsstr

16

rue des Recollets

Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Oude markt / Parijsstr
Kuip van Leuven
- faubourg porte de
l’eau
Kuip van Leuven
- faubourg porte de
Diest
- hameau Heffe et
Kessel
Kuip van Leuven
– faubourg porte de
Malines
Kuip van Leuven
- Therbank
– faubourg Vielle porte
de Bruxelles.

17
18
19
20
21
22
23

Capucine Voer
Wayestraet ou rue au trente pas de St Barbe
rue de Lepelletier
rue d(e l)'Abre(u)voir
rue de Vainqueur
mont dit Ramberg
mont de St Antoine

1

contre l'église de petit Winksele

geen

21 woningen

route de Diest - pour aller à Kessel
abbaye de Vlierbeek
route de Diest - pour aller à Kessel
hors la porte Diest - Kessel

geen
geen

113 woningen

3

hors de la porte de Malines

geen

Chateau du ct Nelis

4a
4b

hors de la Vielle porte de Bruxelles
à Diependael

geen
geen

4c

hors de la porte de Bruxelles

5a
5b
5c

hors de la porte de Tirlemont
sur la Loo
route de Diest

geen
geen

6

hors de la porte de Parc

geen

7

contre la porte de Namur

geen

Kuip van Leuven
- la Loo
Kuip van Leuven
– faubourg porte de
Parc
Kuip van Leuven
– faubourg porte de
Namur

2a
2b
2c
2d

1- 50 / 142 - 187

nr 17-50 / 142 –146 ontbreken (->fict.nr)
St Michielscollege: nr [146]

Oude markt / Parijsstr

[187] A-G
1-12
51-109
110 A-Z; A2 –
T2; A3 –O3;A4Z4;A5-…
110-142
1-16
1- 21
1- 22
1- 33
20 – 27 / 33 - 36
1- 4
1- 31
1- 24
1- 16
1- 9
1- 12

Klooster Ierse Minderbroeders: nr 6
Hollandscollege: nr 7
nr 1 – 50 behoren tot Parijsstraat

Klooster der Ursulinen: nr 13
Klooster der Capucijnen: nr [22bis]
Klooster der Minderbroeders: nr 27
Dochters van O. L.Vr.: nr 35

St Antoniuskerk: nr 8
Divacollege: nr 4

