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Een Leuvens Liefdesverhaal

De Passionele Zeven
Welkom op de set van ‘De Passionele Zeven’, de gekste toneelsoap van Leuven. De hoofdrolspelers in deze serie hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn gek van Leuven! Gek,
zoals stapelverliefd op! Verliefd zoals in liefde. Love zoals in Loven, de Middeleeuwse
naam van Leuven.
Vandaag zoeken we nog een ster voor de serie. Ben jij ook gek van Leuven?
Maak dan snel kennis met je collega-sterren. Camera draait, actie!
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Rol

Paepe Thoon

Rol

Margrietje

Margaretha van Leuven.
Heldin, symbool voor al
het mooie en reine in
Leuven. En dat is heel
wat. Ze bezit wonderlijke krachten!

Organist van de
Sint-Pieterskerk.
Professionele grapjurk.
Sommige Leuvenaars
beweren dat de grappen
van Paepe Thoon toverkracht bezitten. Rad van
tong, dik van ton…
‘Paapoe Paapoe! Paepe is mijn naam, grappen en
grollen zijn mijn faam! Paapoe Paapoe!’

De Roekies

Rol

Meester Jan

Rol

Bewaker van de tijd.
Wijs, zonder meer.
Een beetje ijdel. Nu
ja, een beetje? Een
beetje veel.

❤

‘Jacquemart is de naam!’. ‘Zjakkemaar zeg ik u.
Da’s Frans en het betekent Jan met de hamer’
‘Ik sla al sinds 1381 de tijd in Leuven.
Da’s meer dan 600-jaar lang en dat verdient
respect. Respect zeg ik u, voor mij en mijnen
hamer!!!’
Rol

Fonske

‘Roekoe kidz. Wij zijn de duiven van Leuven.
Ze noemen ons ook wel de Pietermannen omdat
we altijd op de kerk van Sint-Pieter zitten.
Pietermannen snappie? Hahahahaha!’

Moorinneke

Rol

Dat zwarte dienstertje
van het café op de hoek
van de Grote Markt. De
grote liefde van Meester
Jan. Exotisch, lief, en
een tikje ondeugend.

‘Mijn naam is Fons. Wijze Fons! Maar
zeg gerust Fonz, da’s wijzer! Mijn
Wijze Fons, de eeuwige
volledige naam is Fons Sapientiae, da’s
student, vrolijk, ﬂapuit.
Latijn voor ‘bron der wijsheid’ en da’s
Gek van Leuven en zijn
helemaal niet zo slecht gekozen. Want
vele schone Leuveneskes. de Fonz da’s nu eenmaal nen superwijzen pee! ‘k Zie jullie in mijn stad!’

Schrijf hier je naam:
Teken je gezicht in de cirkel of plak een foto
Ook bekend van:
Je rol: bezoeker van Leuven +
Je eigenschappen:

Aanwezig zijn. Overal!
Maar dan ook echt
overal. Onvervalste
grapjurken.

scène 1

Sint-Pieterskerk

✸ de Vonk!
Je zou voor minder.
Heb je die exotische schone
daar beneden al gezien? Om
te zoenen zo mooi.

Ons verhaal begint hoog op de toren van de Sint-Pieterskerk. Daar woont
Meester Jan samen met een dozijn duiven. De taak van Meester Jan
bestaat erin de Leuvenaars ten allen tijde op de hoogte te houden van de
tijd. Vergelijk het een beetje met een radiowekker, maar dan wel een hele
speciale. ‘Stilte op de set. Acteurs klaar! Geluid klaar!’
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Verliefd zijn op iemand dagelijkse
kost lijkt in toneelstukken en televisiesoaps. Maar zo doodgewoon is
het niet, het is juist superspeciaal.
Je voelt vlinders in je buik en je gaat
heel hard blozen als de persoon op
wie je verliefd bent, je aankijkt. Soms
lijkt het of je de hele wereld aankan,
maar het kan ook heel erg ellendig
zijn. Zeker als je niet weet wat je met
je verliefdheid moet beginnen.

WIST JE DAT ?

Zonder dat hij het zelf in de gaten heeft
staat Meester Jan de klokken van de
Sint-Pieterskerk te luiden. Op de Grote
Markt heerst hilariteit alom. Het is immers helemaal geen tijd om de klokken
te luiden. De duiven vallen bijna omver
van het lachen.
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Bim, bam,
bim, bam!

Wat scheelt er met
die gekke
radiowekker?

Grote pupillen,
een dwaze maar gelukzalige
glimlach rond de mond. Er is
maar één diagnose mogelijk:
onze klokkenluider
is verliefd.

scène 2

de Grote Markt

2 Kriebels in de buik!
We bevinden ons op de Grote Markt. Eén van de mooiste en gezelligste pleinen
van Leuven. Wat zeg ik, van gans het land. Hier hangt magie in de lucht.
Wanneer je met je rug tegen de muur van de Sint-Pieterskerk staat, zie je
recht voor je het stadhuis en links het Tafelrond. Het is hier heerlijk slenteren
tussen de terrasjes en de historische gebouwen. Het ideale decor voor een
romantisch toneelstuk. Zijn jullie klaar voor scène 2? ‘Beeld, geluid, en...
actie!’

Onze Zjakkemaar
is een
gouden vent.
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2 De Grote Markt bijna volledig platgebrand werd tijdens Wereld-oorlog I.
Gelukkig bleef het stadhuis gespaard
en hebben de Leuvenaars de overige
gebouwen helemaal heropgebouwd,
nog mooier dan ze vroeger waren.
2 Er maar liefst 236 beelden de
gevel van het stadhuis sieren. 236,
dat is bijna zoveel als dagen in het
jaar. Weet jij hoeveel dagen er zijn in
een jaar?

WIST JE DAT ?
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Maar daar heb je
niet veel aan...

Seconden
komen,
minuten gaan.

Als je een
verliefde
klokkenluider
bent!

Het stadhuis van Leuven vertelt verhalen uit ‘De Bijbel’.
Het centrale thema is schuld en boete. Boeten voor fout
gedrag. Het toont wat er met je gebeurt als je een stommiteit
hebt begaan... Een beetje zoals in een echte televisiesoap dus.
Je ziet een hele reeks sokkels die elk een dramatisch verhaal
vertellen.

Het stadhuis eigenlijk een soort
rechtbank was? Mensen die iets
ergs hadden mispeuterd werden
hier veroordeeld. De straffen
waren anders dan nu. Men werd
veroordeeld tot de schandpaal,
verbannen naar een andere stad,
of men kreeg zelfs de doodstraf!

scène
2 Een stenen stripverhaal...
de Grote Markt
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Dit zijn drie strekenverhalen, kan jij de straf voorspellen?
Kijk naar de sokkel er net naast...

WIST JE DAT ?

Dit is het verhaal van God en de engelen in de hemel. Zie je God met rondom
hem allemaal knielende engelen? Eén
engel knielt niet maar gaat zelfs boven
God staan, dat is Lucifer. Wat hij doet
is fout! Hoe wordt hij gestraft?
Ken jij Adam en Eva? Ze kregen het
paradijs en mochten doen en laten
wat ze wilden, behalve van de appelboom eten. Eva deed het toch. Wat
gebeurde er toen?

Helemaal aan de linkerkant van het stadhuis...

Aan de linkerkant van het stadhuis...

Twee mama’s twisten om hetzelfde
kind. Beiden beweren moeder te
zijn van het kleintje. De wijze vorst
Salomo beveelt het kind in twee te
laten hakken! Hoe ziet Salomo wie
de echte moeder is?
Helemaal aan de rechterkant van het stadhuis...

Een toneelstuk heeft massa’s ﬁguranten. Een ﬁgurant is iemand die wel in een toneelstuk speelt, maar niks
hoeft te zeggen. Zo speelt een ﬁgurant bijvoorbeeld een voorbijganger, of is een deel van het decor.
Net echt. Heb je deze ﬁguranten al ontmoet op onze set? Ik kan ze maar niet vinden. Help

je zoeken?

de Oude Markt

0 Leive Kerremis!
Het is Leive Kerremis, Leuven Kermis, zoals ze hier zeggen. Sssspannend!
Overal heerst feest in de stad. Het ideale moment om een liefje op te doen.
Op de botsauto’s of de paardenmolen. Zelfs Meester Jan is vandaag van
zijn hoge toren gekropen. De tijd telt immers niet tijdens ‘Leive Kerremis’.
Het enige wat telt is feesten. Drie lange weken en nog langere nachten.
Santé! Op Leuven!
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Ah, wij dachten
dat het bier was!

WIST JE DAT ?

scène 3

0 De Oude Markt ook wel de langste toog
ter wereld wordt genoemd?
0 De Kotmadam op de Oude Markt woont.
Zij zorgt voor de studenten die een kamer
huren in haar huis. Sommige kotmadammen
zijn een beetje zoals een mama. De studenten
kunnen er terecht als ze een probleem hebben.

Ga naast de kotmadam
zitten. Trek één van je
kledingstukken uit en
hang het over de kotmadam...

scène 4
de Kroegberg
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scène 5

❤ Een gebroken hart

de Dijle

1

Een grap misschien?

Ons Moorinneke is ontroostbaar. Haar vele tranen doen de Dijle bijna buiten
haar oevers treden. Als het gehuil niet snel stopt, dreigt een gigantische ramp.
Onze hoofdrolspelers weten zich geen raad. Maar één iemand kan de stad nu
nog redden: Paepe Thoon. Paepe is een echte grapjurk, nog erger dan de duiven.
Hij dwaalt hier al rond sinds de Middeleeuwen. De Leuvenaars dichten hem en
zijn grappen toverkracht toe. Als hij ons Moorinneke niet kan doen lachen dan
is het einde nabij!

Meester Jan is er ondanks verwoede pogingen niet in geslaagd zijn
Moorinneken te zoenen. Te verlegen, weet je wel... ‘Ik, ik...’, was zo wat
het enige dat hij kon uitbrengen toen hij haar diep in haar donkere
ogen keek. Ons Moorinneke is nu erg verdrietig. Ze staat te huilen op
de Kroegberg. Zelfs de duiven van de Sint-Pieterstoren vinden het
jammer voor onze zwarte schone.

Nachten
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Wij weten dat
onze Jan...

lang...

Ach, huil
maar niet
zwarte
schone...
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Snik, snik...
Ik wil helemaal
niks meer met de liefde
en deze stad te maken
hebben.

Kom mijn
lief Moorinneken!
Ik zal je opnieuw
doen lachen!

Verliefd zijn op
Meester Jan is als in je
broek doen. Iedereen
ziet het, maar alleen
jij hebt dat warme
gevoel!
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0 De Kroegberg tijdens
de Middeleeuwen door de
Leuvenaars de ‘Schijtberg’
genoemd werd. En heus niet
alleen omdat er veel duiven
kwamen. Rare jongens, die
Middeleeuwers…

Van jou
heeft liggen
dromen!

�

WIST JE DAT ?

0 De Dijle maar liefst 86 kilometer lang is?

de Mechelsestraat

*

De tip van de duiven!

Leuven kermis kan opnieuw de kast in voor een
jaartje. De rust is teruggekeerd in de stad en de tijd
gaat opnieuw zijn gewone gang. Meester Jan is niet
in normale doen. Waarom kan hij zijn Moorinneke
zijn liefde maar niet verklaren?’

*********************************************
Ik krijg het maar
niet gezegd:
‘Ik zie je graag’
Waarom is dat nu
zo moeilijk?

WIST JE DAT ?

Omdat je een
verlegen klokkenluider bent.
Klokkenluiders horen helemaal geen
liefjes te hebben. Maar Margriet,
die weet wel raad!

‘Fiere Margriet, Fiere Margriet’
‘Vermoord werd tot ieders verdriet’
‘En moest zinken in de Dijle’
‘Maar één zaak wisten de rovers niet’
‘Ons Fiere Margriet kon drijven’

*

*

* **
*
*

Fiere Margriet bezit toverkrachten

scène 6

*

scène 7
de Sjipstroot

$

Eureka!

En zo geschiedde het kinderen. Fiere Margrietje kwam inderdaad met
een miraculeuze oplossing bovendrijven: spraakwater! Heerlijk, helder,
spraakwater. Eigenlijk ging het om gewone wijn die in Margrietjes kannetje zat. Meester Jan dronk ervan en voelde zich plots ontspannen. Het
leek wel of hij in een spraakwaterval veranderde. ‘Een tovermiddel’,
jubelde hij! En toen durfde hij zijn liefde verklaren...

WIST JE DAT ?
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0 De huizen in de Sjipstroot heel erg oud
zijn. Kijk maar eens naar de prachtige
gevel van de apotheek. Merk je niks
bijzonder? Juist, er staat een ploeg op
afgebeeld. De apotheek heet dan ook ‘In
de ploeg’. Het gebouw dateert uit 1752.
Het is meer dan 250 jaar oud!

*
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Hebben jullie al gemerkt dat alle belangrijke straten in Leuven twee straatnamen
hebben? Het zijn de oude straatnamen, in het typische Leuvense dialect.
Erg grappig! Weet jij wat volgende straatnamen betekenen?

scène 8

Sint-Pieterskerk

3

De trouwpartij

En zo kent deze liefdessoap dan toch een prachtig einde. Onze twee hoofdrolspelers
staan vandaag voor het altaar van de Sint-Pieterskerk. De duiven zijn de speciale
getuigen van de eeuwig durende liefde tussen onze klokkenluider en zijn Moorse
schone. Leuven maakt zich op voor een gigantisch feest. Paepe Thoon zit trots
achter zijn orgel: ‘Hier komt de bruid, ze kleedt zich…’. Die malle Paepe Thoon toch,
altijd grappen maken. Gelukkig herpakt hij zich op tijd voor het ja-woord.
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o zeven kleine jongens

EEN
DROOM!

o zeven hoeken
o zeven eiken
o chipsstraat
o huilstraat

Onze klokkenluider
en zijn Moorinneken.
‘t Is werkelijk
een droom!

Een droom!

o scheepstraat
o worststraat
o dikke buikstraat

Lief Moorinneken,
wil jij mijn vrouwtje
zijn?

Ja, mijn bovenste
beste klokkenluider.
Dat wil ik.

o denkstraat
In de kerk zitten niet
alleen duiven verscholen.
In de preekstoel zitten
acht dieren verstopt.
Welke kan jij ontdekken?

extra pretjes

M/Schatkamer van Sint- Pieter

‘Koken met Dirk’

Het meesterwerk van de Sint-Pieterskerk is ‘Het Laatste Avondmaal’ van de
schilder Dirk Bouts. Het schilderij vertelt het verhaal van Jezus die voor de
laatste maal samen dineert met zijn apostelen. Let goed op het decor van het
schilderij. Wat zie je? Een middeleeuwse keuken. Vreemd niet? Jezus leefde
helemaal niet tijdens de Middeleeuwen. Dirk Bouts plaatste hem en zijn
apostelen gewoon in het decor van zijn eigen tijd. Dat was mode.

Het Sint-Donatuspark

Recept
Leuvense Mastellen
Ingrediënten:
500 g bloem - 100 g zachte boter - 3 dl melk - 35 g
suiker - 25 g gist - 10 g zout - 5 g kaneel.
Maak een kuiltje in de bloem. Leg de
suiker en het zout aan de buitenrand.
In de kuil meng je de melk met de
verbrokkelde gist en de boter.
Verwerk het geheel tot een vrij slap
deeg. Weeg bolletjes af van 20 gram.
Haal ze even door de bloem en laat ze
ongeveer 20 minuten rijzen.
Sla ze dan lichtjes plat en bol ze terug
op. Vervolgens rol je de bolletjes even
door wat kristalsuiker. Na weerom
een half uur rijzen, bak je de bolletjes
in een warme oven bruin op 200°,
ongeveer 10 minuten.

Het Sint-Donatuspark ligt langs de Charles De
Bériotstraat. Het stadspark is heel bijzonder omdat er
nog zoveel overblijfselen zijn van een muur van meer
dan 800 jaar oud. Toen de stad groter werd en er een
nieuwe muur werd gebouwd werd dit terrein verder
gebruikt als oefenterrein voor de kruisboogschutters.

M. van Museum Leuven

Smakelijk!

Zoek de ze(u)ven
verschillen! Wat staat
er op het tafereel dat
thuishoort in onze
tijd?

Bezoek het ‘M’ in de Leopold Vanderkelenstraat. Het is
er Mmmmmm...eesterlijk mooi! Je vindt er altijd museumpret voor kids. Pluis het uit! Het gebouw is gloednieuw, spectaculair en bedacht door architect Stéphane
Beel.

Van Toerisme Leuven verscheen eerder in
deze reeks ook de wandeling ‘In het spoor van
Victor P’. Nog steeds verkrijgbaar bij In&Uit,
Naamsestraat 1, 3000 Leuven.
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Stap binnen in de wondere wereld van Meester Jan, de
sympathieke klokkenluider van de Sint-Pieterskerk. Op een
dag wordt hij halsoverkop verliefd op een exotische schone.
Vuurwerk! De ideale verhaallijn voor een theaterstuk met als
decor de passioneelste stad van ’t land: Leuven! Tijdens deze
wandeling ben jij de ster van het theaterstuk. Klaar om te
schitteren in ons Leuvens liefdesspel? We love Leuven, nu jij
nog! Stap in de voetsporen van Fiere Margriet, Wijze Fons en
de andere Leuvense helden. Stilte op de set en... actie!

Ellen Cornelis

Kristof Vereecke
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1 Voor de Sint-Pieterskerk
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Stap van scène
1 naar scène 8

WA

KT
AR

A

T U

A
S P

T

R K

TEN

EL

EN

LAA

ST

R

A

N

A

T

