
 

 

 

Leuven door de ogen van  
Dieric Bouts 
Gegidste wandeling 

Tussen hemel en aarde.  
Beleef Bouts 
Gegidst bezoek Sint-Pieterskerk 
 

Zondag 20 september 
(telkens maximum 20 deelnemers) 
 
 
 
LEUVEN DOOR DE OGEN VAN DIERIC BOUTS 
 
Dieric Bouts was naast Jan Van Eyck en Rogier Van der 
Weyden één van de belangrijkste Vlaamse Primitieven. In 
Leuven kan u nog altijd ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De 
marteling van de Heilige Erasmus’ bewonderen op de plek 
waarvoor ze geschilderd werden. 
 
Bouts was de stadsschilder van Leuven op het moment dat 
de stad een gigantische stedelijke vernieuwing doormaak-
te: de universiteit was net gesticht, er werd een nieuw stad-
huis gebouwd en aan de Sint-Pieterskerk werd nog volop 
gewerkt. Hoe was het voor een jonge man uit Haarlem om 
in deze stad te leven ? Waar woonde en werkte hij, wie 
waren zijn opdrachtgevers, waar vond hij inspiratie, hoe 
zag zijn atelier eruit ? Wandel met ons mee door straten 
waar Bouts zelf gelopen heeft en bekijk Leuven door de 
ogen van haar meest bekende schilder. 
 
 

Dieric Bouts                          

TUSSEN HEMEL EN AARDE. BELEEF BOUTS. 
 
U ontdekt niet enkel de rijke geschiedenis van de kerk met 
een vernieuwde museale opstelling, via mixed reality komt 
het Laatste avondmaal van Dieric Bouts, ‘de schilder van 
de stilte’, letterlijk tot leven en ontdekt u het bruisende Leu-
ven van vroeger én nu. Ook het verhaal achter de scher-
men komt aan bod. 
 
De Sint-Pieterskerk heeft echter nog meer te bieden dan 
de werken van Bouts. Ook de Edelheeretriptiek en het Tri-
omfkruis van Jan Borman, de imposante Sacramentstoren, 
het praalgraf van Hendrik I en de kapel van 'Fiere Margriet' 
krijgen een plaats in de totaalervaring die de kerk voor u in 
petto heeft. 
 
Deelname: € 54,00 • leden: € 49,00 
Inbegrepen: gidsen, toegangen, middagmaal, eigen audio-
foonsysteem 
 
Middagmaal (inbegrepen): 
• soep van de dag 
• kip, parmezaanroomsaus, zwarte peper, gebakken aard-
appeltjes 
Eventueel alternatief voor de hoofdschotel: 
tongrolletjes, kreeftensaus, kroketjes 
(‘tong’ te vermelden bij betaling) 
 
Samenkomst: 
Pui stadhuis Leuven,  09.45 uur 
Het dagprogramma eindigt rond 16.00 uur. 
Vooraf inschrijven. 

vtbKultuur Kortenberg 


