Partnerdossier
‘Leuven in vogelvlucht’
Een met de hand getekende ontdekkingstocht door Leuven

Leuven in vogelvlucht
In honderd getekende bladzijden maakt de lezer kennis met de mooiste plekjes, de
merkwaardigste gebouwen en de meest prominente standbeelden van Leuven. Tegen de
achtergrond van minutieus getekende panorama’s zien we een opa met zijn twee
kleinkinderen de stad verkennen, eerst te voet en dan per fiets. Opa is 70 jaar en de
kleinkinderen zijn 10 jaar en 8 jaar. Terwijl ze praten over wat ze zien, krijgt de meer
gevorderde lezer in aparte tekstvakken onderaan de bladzijde de nodige uitleg over de
geschiedenis van de getoonde plekken, gebouwen en beelden.

Het verhaal
Het verhaal is een wandeling en nadien een fietstocht door Leuven en omgeving van Opa
(70 jaar) en zijn kleinkinderen Eva (10 jaar) en Saar (8 jaar). Op een zomerse dag
brengen Opa en Eva de kleine Saar naar een verjaardagsfeestje en kuieren door de stad.
Op de Grote Markt vraagt Eva of Opa oud is, waarop Opa: “In vergelijking met jou ben ik
oud, maar in vergelijking met het stadhuis ben ik nog héél jong”. Het stadhuis is immers
al 8 opa’s oud. Bij hun verdere wandeling komt dit thema voortdurend weer ter sprake.
Soms gaat het om 11 opa’s, soms om 1,5 opa, maar het kan ook gaan om 4 of zelfs 80
Eva’s.
Onderweg vertelt Opa over de zeven wonderen van Leuven, over de pelgrims naar
Santiago de Compostela, maar ook over de schietpartij tegen de betogers voor het
Algemeen Stemrecht in 1902. Na de wandeling door de binnenstad halen ze Saar op en
vertrekken samen per fiets naar nog meer locaties in de wijde omgeving, zoals de Abdij
van ’t Park, het kasteel van Arenberg of de Vaartkom.
Er is ook plaats voor fantasie, want Fonske achtervolgt Eva, die op haar beurt een
onweerstaanbare drang voelt om weg te vliegen. Na wat oefenen stijgen beide meisjes
ten hemel en hopen zo Fonske voorgoed van zich af te schudden. Opa is verbijsterd,
vraagt hulp aan de ballonvaarders (op het Hooverplein) en gaat eveneens de lucht in.
Het verhaal eindigt met een adembenemend gezicht op ‘Leuven in vogelvlucht’.

“Kinderen lezen het boek als een stripverhaal, terwijl
volwassenen via tal van tussenteksten heel wat leren over de
geschiedenis en de historische gebouwen van de stad.”
Hoe werkt het?
Het boek is helemaal getekend en geeft de diverse gebouwen met grote nauwkeurigheid
weer. De wandeling en de fietstocht die erin beschreven staan brengen je op plaatsen
die je misschien als Leuvenaar nog niet kent.
Verschillende plaatsen en gebouwen worden extra in de verf gezet omdat ze een grote
rol spelen in het gezicht en de geschiedenis van Leuven .
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Kinderen lezen het boek als een stripverhaal, terwijl volwassenen via tal van
tussenteksten heel wat leren over de geschiedenis en de historische gebouwen van de
stad.

De makers
Het boek is helemaal getekend door historicus Edward De Maesschalck (opa!), die aldus
een lofdicht maakte op zijn geliefde Leuven. Ooit ging zijn doctoraat aan de KU.leuven
over de oude colleges van Leuven en dat vindt ook zijn weerslag in het boek. Maar hij
was ook de scenarist van een stripverhaal over Leuven in de middeleeuwen (De wolf
van St-Pieter) en schreef een boek over Leuven ten tijde van de Franse revolutie
(Overleven in Revolutietijd). Nadien werkte hij gedurende jaren aan een trilogie over de
geschiedenis van de Nederlanden (De graven van Vlaanderen, De Bourgondische
vorsten, Oranje tegen Spanje). Nu vindt hij de tijd rijp voor een ode aan zijn fantastische
geboortestad. De lay-out in heerlijke tinten van zwart over oker tot omber en sepia
werd verzorgd door Joke Van Eyck.

Goede doelen
Het boek is een uitgave van de serviceclub Lions Leuven Erasmus, waarvan de auteur al
een kwart eeuw lid is. Sedert de stichting in 1975 besteedde de club bijzonder veel
aandacht aan cultuur en creativiteit. Lions Leuven Erasmus heeft ooit het beeldje van
Erasmus aan de stad geschonken, organiseerde herhaaldelijk tentoonstellingen over
kunst, sponsort nog steeds de Universitaire Werkgroep voor Literatuur en Media (WEL)
en is vandaag de uitgever van “Leuven in vogelvlucht”. Zoals het een serviceclub past,
gaat de opbrengst volledig naar het goede doel.

Lijst van locaties
De onderstaande lijst geeft een opsomming (in volgorde waarin ze voorkomen in het
boek) van de verschillende locaties die Opa en Eva bezoeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huis van architect Louis Van Arenbergh (Blijde Inkomststraat 24)
College de valk (Tiensestraat 41 b)
Stadhuis met aandacht voor beelden van Erasmus, Vesalius en Mercator
St-Pieterskerk met aandacht voor graf Hendrik I en koorgestoelte
Beeld van Fonske (Pieter de Somerplein)
Oude Post, nu Kruidvat en café Leuven Centraal (Margarethaplein)
Beeldje van Erasmus (Mechelsestraat)
Huis Den Cruywaeghen (Mechelsestraat 37)
Onder den Toren (Half Maartstraat 2)
Klein Begijnhof en St-Geertrui (Toren zonder nagels)
Dijleterassen (Lei)
Beeld Fiere Margriet en Huis In den Jongen Jacob (Lei 19)
Romaanse poort (Brusselsestraat 63)
St-Jacobskapel (hoek Pelgrimsstraat-Brusselsestraat)
Steen Compostella 2370 km (Kruisstraat)
St-Jacobskerk (Klok buiten de toren) en zeven wonderen van Leuven.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poortgebouw Kruidtuin en Anatomisch Theater (KapucijnenvoerMinderbroedersstraat)
Hollands college (Pater Damiaanplein)
Iers college en gedenkplaat “Slachtoffers Algemeen Stemrecht 1902”
(Janseniusstraat)
Jansenius- en Lipsiustoren weerszijden van de Dijle
Beeld Dijle-eend (kruising Redingenstraat en Redingenhof)
Kerk van de Zwarte Zusters in Schapenstraat
Groot Begijnhof met Huis van Chièvres
Amerikaans college en Vigliuscollege (Naamsestraat-Karemelietenberg)
Huis van ’t Sestich en Hogenheuvelcollege (Naamsestraat)
Atrechtcollege met aandacht voor Japanse honingboom of de Boom van Groot
Verdriet (Naamsestraat 63)
Premonstreitcollege (Naamsestraat 61)
St-Michielskerk (Naamsestraat)
Universiteitshallen (Naamsestraat 22)
Oude Markt met aandacht voor De Kotmadam en de Regavleugel
Pauscollege (Hogeschoolplein 3) en Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6)
St-Donatustoren (Stadspark)
Universiteitsbibliotheek (Monseigneur Ladeuzeplein)
Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21)
Museum M (Leopold Vanderkelenstraat 28)
Provinciehuis (Provincieplein 1) met het beeld “De ontvoering van Europa”
Abdij van ’t Park met Leeuwenpoort (Geldenaaksebaan), Spreekhuis, kerk en
kerkhof
Kasteel van Arenberg met Imec-toren
St-Lambertuskapel (Kasteelpark Arenberg 29)
UZ Gasthuisberg (vanaf Rennesingel)
Mechelsestraat (helling richting Keizersberg)
Park Keizersberg met zicht op Leuven
Balk van Beel en St-Maartensdal
Vaartkom en Stella Artois
Acertagebouw (Diestesepoort 1)
Station en oorlogsmonument (Martelarenplein)
Bondgenotenlaan met aandacht voor Justus Lipsiusbeeld
Ballon van de vriendschap (Herbert Hooverplein)
Leuven in vogelvlucht
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Partnerformules
Het boek is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: een pocketversie en een luxe-editie. De
pocketversie is gedrukt op A5-formaat en komt met een zachte kaft (winkelprijs
€19,99). De pocketversie zal verdeeld worden in De Kleine Johannes (Tiensestraat) en
in De Standaard Boekhandel (Naamsestraat en Diestsestraat).
De luxe-versie komt eveneens op een A5-formaat, met een harde kaft en een wikkel die
kan gepersonaliseerd worden. Deze versie zal niet te koop aangeboden worden in de
kleinhandel.
Voor partners die mee willen stappen in dit verhaal hebben we verschillende
partnerformules uitgewerkt.
Brons
Zilver
Goud
Diamant

Uitvoering
Pocketversie
Pocketversie
Luxe-editie
Luxe-editie

Aantal
12
48
50
100

Platina

Luxe-editie

200

Prijs
Voordelen
€192
 -20% op winkelprijs
€720
 -25% op winkelprijs
€1275
 - 15% op ‘winkelwaarde’
€2250
 - 25% op ‘winkelwaarde’
 Wikkel met logo op achterzijde
 Tekening naar keuze uit het boek
op wikkel
€4200
 - 30% op ‘winkelwaarde’
 Wikkel met logo op achterzijde
 Tekening naar keuze uit het
boek/gepersonaliseerde
tekening
 Exclusiviteit in uw branche

Postkaarten en litho’s behoren ook tot de mogelijkheden. Bijkomende formules zijn
bespreekbaar. Het boek is voorlopig enkel verkrijgbaar in het Nederlands, maar door de
opmaak zijn vertalingen mogelijk.

Samengevat





De mooiste plekjes van Leuven in 100 bladzijden
Minutieus getekend met sobere en stijlvolle kleurencombinatie
Historisch correcte informatie over de getoonde plekken, gebouwen en beelden
Geschikt voor jong en oud, inwoners van Leuven en toeristen (kan gebruikt
worden als toeristische gids)

Lancering
Het boek wordt voorgesteld aan de pers in het Radiohuis in Leuven op woensdag 12
oktober en zal vanaf dan ook beschikbaar zijn in de boekhandel. U kan uw exemplaar
reeds reserveren op www.leuveninvogelvlucht.be
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‘Leuven in Vogelvlucht’ is een uitgave van Lions Leuven Erasmus
Johan Ameel
Bernard Blanpain
Sven Deferme
François De Kelver
Edward De Maesschalck
Guido De Raeymaeker
Hans De Schutter
Daniel Devogelaer
Bart Dirckx
Luc Galoppin
Roger Hemmerijckx
Philippe Macken
Jan Manhaeve
Francis Méan
Luc Mertens
Carl Meynen
Willy Peetermans
Rudy Poedts
Humberto Renaers
Luc Roels
Piet Siffert
Jan Swennen
Bert Teuwen
Ludo Vanreusel
Jozef Van Den Bergh
Erik Van Sannen
Johny Verhaegen
Stefaan Verheyden
Danny Veugelen
Albert Wuyts
Dank voor hun creatieve ideeën aan:
Dimitri De Maesschalck
Katrien De Vreese
Peter Frison
Luc Galoppin
Cecile Keereman
Johan Smeuninx
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