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1. PERSBERICHT 

Twee keer feest voor Abdij van Park in 2021 

Expo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ in première 

2021 is een dubbel feestjaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 

jaar én vanaf mei zijn de belangrijkste historische binnenruimtes van de abdij weer permanent 

open voor publiek. Speciaal voor dit jubileumjaar organiseren Abdij van Park en PARCUM 

van 4 mei tot 1 augustus een grootse overzichtsexpo: 'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ 

geïntegreerd in een interactief wandelparcours doorheen het kloostergebouw met zelden 

vertoonde kunstobjecten. 

“Abdij van Park is een uitzonderlijk monument en erfgoedplek in onze stad,” zegt Mohamed 

Ridouani, burgemeester van Leuven. “Al negen eeuwen lang komt hier een boeiende mix van 

zingeving, religie, erfgoed en cultuur en vernieuwing samen. De site verbindt heden en 

verleden. Ze brengt rust en dynamiek. Niet alleen voor de paters en de organisaties die in de 

abdij hun thuis hebben, maar ook voor de vele bezoekers die komen genieten van de stilte, 

de natuur en het historische karakter van de bijzonder goed bewaarde erfgoedsite. De 

historische ruimtes die nu gerestaureerd zijn en opengesteld worden voor het grote publiek, 

geven Abdij van Park en bij uitbreiding de hele stad een extra troef, waar we met z’n allen 

trots op mogen zijn. Ik kan iedereen aanraden om het unieke plafond van de bibliotheek te 

gaan bewonderen, of de historische glas-in-loodramen. Het eeuwenoud vakmanschap is 

ongezien, en met veel geduld en passie gerestaureerd.” 

Nieuwe mijlpaal voor abdij en publiek 

Samen met de paters en de partnerorganisaties op de abdijsite maakt Abdij van Park zich op 

voor het feestjaar met 4 mei als eerste hoogtepunt. “De restauratie van de zuidvleugel, salons 

en vertrekken van de abt zijn net op tijd afgerond voor de viering van 900 jaar norbertijnen. 

Het was een intens werk, maar het is geslaagd. De refter en bibliotheek van het klooster 

worden nu voor het grote publiek geopend. We hebben lang uitgekeken naar dit moment. 

Wat de bezoeker gaat zien, is het prachtige resultaat van volharding en engagement van alle 

betrokken partijen. Na deze restauratie kan men ervaren hoe de vertrekken er in de 18e eeuw 

uitzagen. Ronduit schitterend”, zegt Dirk Vansina, schepen van restauraties, stad Leuven 

enthousiast. 

Jan Mertens, bestuurder Erfgoedsite Abdij van Park: “Dé pronkstukken zijn de unieke 

stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche en de pandgang met 

20 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw uitgevoerd 

door de  Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd 

als Vlaamse Topstukken.”  
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Overzichtsexpo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ 

Gelijktijdig met de opening van de ruimtes laat PARCUM de expo ‘Als de bliksem. 900 jaar 

norbertijnen’ in première gaan. Die biedt van 4 mei tot 1 augustus een originele inkijk in het 

abdijleven en de geschiedenis van de norbertijnen. In het jubileumjaar 2021 viert de 

norbertijnenorde wereldwijd haar 900-jarig bestaan. Sinds 1129 is Abdij van Park bijna 

ononderbroken bewoond door norbertijnen. Ook vandaag nog woont en werkt  de 

norbertijnengemeenschap op de site volgens de leuze ‘ne quid nimis’ (houdt mate).   

De tentoonstelling brengt nog vaak verborgen stukken uit de rijke collecties van de Brabantse 

abdijen en mag ook puren uit andere nationale en internationale verzamelingen. Tegelijk 

werpt de expo een blik naar de toekomst waarin abdijen blijven inspireren als plekken van 

religie, zingeving en dialoog. 

Interactieve beleving 

Om de abdijgeschiedenis en de gerestaureerde kloosterruimtes nog meer tot leven te laten 

komen voor de bezoekers, zet PARCUM in op projecties op de plafonds, interactieve 

schermen en meeslepende audiovisuele tours. Op die manier wil PARCUM een eigentijdse 

en kwalitatieve beleving voor het grote publiek realiseren. 

Perfect moment voor een bezoek   

“Het  jubileumjaar is het perfecte ogenblik om het grote publiek uit te nodigen om de abdij 

in al haar facetten te herontdekken”, zegt Denise Vandevoort, Leuvens schepen van cultuur, 

evenementen en toerisme. “Abdij van Park herleeft meer dan ooit in haar typische en 

spirituele sfeer. Het publiek zal de Abdij van Park eindelijk weer kunnen beleven zoals weleer: 

een inspirerende groene plek van bezinning en activiteit. Naast de permanente opening van 

de historische ruimtes en de tijdelijke expo, zullen we in de loop van het feestjaar samen met 

de partners op de abdijsite ook rondleidingen en kleinschalige evenementen organiseren.” 

Grootscheepse herbestemming 

“Uniek is dat de partners de gerestaureerde gebouwen weer in gebruik nemen met de 

functies van weleer, weliswaar in een hedendaagse context”, licht Carl Devlies, schepen van 

onroerend erfgoed, stad Leuven toe. “Stilaan zien we het masterplan van 2004 tot leven 

komen waarin een duurzaam toekomsttraject uitgestippeld werd voor de abdij met respect 

voor het verleden en het groene karakter. Dit meerjarenproject heeft tal van lokale, 

provinciale en Vlaamse partners. De herbestemming en restauratie zijn volop bezig en reeds 

zichtbaar.” 

  



2. INTENTIENOTA 

Dit jaar is het zover: het jubileumjaar van de norbertijnen. Er is lang en hard naar toegewerkt: 

de restauratie van de Abdij van Park, de voorbereidingen van de expo, het terugplaatsen van 

de glasramen, de restauratie van de stucwerkplafonds en de interieurafwerking van de refter 

naar 17de-eeuws model, en de vergadersalons en het appartement van de abt naar 18de-

eeuws voorbeeld. Tegelijk werden kunstwerken uit de collectie van Abdij van Park en de 

uitgebreide collecties van de Brabantse norbertijnenabdijen boven gehaald. Dit alles om het 

dubbel feestjaar van de norbertijnen en de Abdij van Park in te zetten. 

 

VAN PRÉMONTRÉ TOT LEUVEN 

De bewoners van de Abdij van Park, de norbertijnen, vieren in 2021 de 900ste verjaardag van 

hun religieuze orde. De orde ontstond in de Kerstnacht van 1120-1121 op initiatief van 

Norbertus van Gennep in het Franse dorpje Prémontré, diep in de uitgestrekte en dichte 

bossen van Coucy (departement Aisne, arrondissement Laon). De Franse roepnaam van de 

norbertijnen of premonstratenzers was meteen geboren. 

Dit uitzonderlijke jubileum kan niet zomaar voorbijgaan. Daarom sloegen de Vlaamse 

norbertijnenabdijen, PARCUM, de Erfgoedsite Abdij van Park/stad Leuven en de provincie 

Vlaams-Brabant de handen in elkaar. Een belangrijk hoogtepunt van deze samenwerking is 

de expo rondom het leven en werk van één van de belangrijkste religieuze ordes op het 

grondgebied van de voormalige Nederlanden. 

Onder het motto ‘Als de bliksem’ – een verwijzing naar het legendarische bekeringsmoment 

van ordestichter Norbertus (1080-1134), die wonderwel een blikseminslag overleefde – heeft 

de expo aandacht voor het heden en verleden van de vele generaties religieuze mannen en 

vrouwen van de orde van de norbertijnen. Zowel topstukken als alledaagse 

gebruiksvoorwerpen illustreren de impact en invloed van het religieuze project van de 

premonstratenzers op de vele snijvlakken van de samenleving: spiritueel, pastoraal, 

economisch, landschappelijk, kunsthistorisch, enzovoort.  

EEN UNIEKE HISTORISCHE COLLECTIE 

‘Als de bliksem’ geniet het voorrecht gebruik te kunnen maken van de rijke en dikwijls nog 

verborgen collecties van de Brabantse norbertijnenabdijen. Een unicum, want de historische 

collecties van de norbertijnen worden zelden getoond, maar zijn wel het resultaat van eeuwen 

kunstmecenaat en religieus leven. Tijdens het ancien régime telde West-Europa honderden 

stichtingen van norbertijnen en norbertinessen. Want ook de vrouwelijke tak van Prémontré 

heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitstraling en de verspreiding van de orde in 

de wereld, en ze doet dit nog steeds.  
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Als we vandaag over de norbertijnen in onze streek spreken, dan gaat het vooral over de 

abdijen en kloosters van de zogenaamde Brabantse circarie. Een territoriale omschrijving van 

een groep van huizen van norbertijnen of norbertinessen. Concreet zijn dit de abdijen van 

Averbode, Grimbergen, Park, Tongerlo, Postel en de priorij van Oosterhout. Aan Franstalige 

zijde mogen we natuurlijk de abdij van Leffe bij Dinant niet vergeten. Deze abdijen leverden 

de basis van de expo, aangevuld met enkele topstukken van externe bruikleengevers zoals 

KMSKA, KMKG, KBR, het stadsarchief van Leuven, het rijksarchief van Leuven, de Universiteit 

Gent en de Vlaamse Gemeenschap. 

In samenspraak met de orde werden weloverwogen inhoudelijke thema’s gedistilleerd die 

ruim genoeg waren om de vele aspecten van 900 jaar norbertijnen te illustreren. 

IN INTERACTIE MET HET HISTORISCH GEBOUW  

Voor ‘Als de bliksem’ heeft PARCUM de uitzonderlijke kans om - voor het eerst sinds 2017 - 

de nieuwe en schitterend gerestaureerde historische ruimtes van het uitstekende bewaarde 

abdijcomplex van Park te integreren in het tentoonstellingsparcours. Een perfecte match met 

het onderwerp van het expoproject. Want waar kan het dagelijks kloosterleven beter 

geïllustreerd worden dan in de kloostergangen, de abdijrefter, de bibliotheek of het 

appartement van de abt. In samenspraak met de paters van de Abdij van Park bood zich ook 

de gelegenheid aan de kerk tijdens de expo zo veel mogelijk open te stellen.  

Voor een goed begrip: dit historische parcours is niet sluitend, want nog in 2021 start de 

restauratie van de zogenaamde oostvleugel en de infirmerie, waarin zich onder andere de 

kapittelzaal, de winterrefter, de scheerkamer of tonstrina en de sacristie van de kerk bevinden. 

Deze historische ruimtes zullen klaar zijn in 2025, al worden ze niet allemaal toegankelijk 

gemaakt voor het publiek. 

Natuurlijk gaat ‘Als de bliksem’ niet uitsluitend over de Abdij van Park. Desalniettemin start 

de expo met een gloednieuwe maquette van de abdij. De Abdij van Park, die zoals geweten 

uitstekend bewaard is, geldt als de best geconserveerde abdij van de norbertijnen, of zelfs in 

het algemeen als het meest gave abdijcomplex op het grondgebied van de voormalige 

Nederlanden. Daarom biedt ze zich dankbaar aan als prototype om de opbouw van een abdij 

en haar diverse onderdelen te duiden. Een opbouw die zowel binnen de gebouwen in het 

expoparcours als buiten op het nog 42 hectare tellende groene domein is waar te nemen. 

Stefan Van Lani 

Curator van de tentoonstelling 
Beleidscoördinator Abdij van Park 
  



3. ZAALTEKSTEN TENTOONSTELLING 

DE GESCHIEDENIS VAN DE ORDE 

3.1. Norbertus van Gennep (ca. 1075 – 1134) 

Norbertus werd omstreeks 1075 geboren in Gennep in het noorden van Nederlands Limburg 

op de grens met het huidige Duitsland. Zijn vader was de heer van Gennep en Norbertus was 

voorbestemd voor een kerkelijke carrière. Hij was graag gezien aan het hof van de 

aartsbisschop van Keulen en het keizerlijk hof van Hendrik V. Er wachtte Norbertus een mooie 

loopbaan in dienst van het Heilig Roomse Rijk. Maar omstreeks 1115 wisselde hij zijn 

rijkeluisleventje in voor dat van rondtrekkend predikant. Een legende vertelt hoe hij tot inkeer 

kwam na een val van zijn paard dat was opgeschrikt door een bliksemschicht.  

Norbertus verliet het kapittel van Xanten en nam ontslag als kanunnik. In 1120 gaf de bisschop 

van het Noord-Franse Laon hem toestemming om een gemeenschap te beginnen in 

Prémontré. Kerstmis 1121 geldt als de officiële stichtingsdatum. In 1126 werd Norbertus 

gekozen tot aartsbisschop van Maagdenburg. Hij overleed op 6 juni 1134 en werd in 1582 

heilig verklaard. 

3.2. Verspreiding van de orde 

In de 12de eeuw oefende de norbertijnerorde een grote aantrekkingskracht uit, ook in de 

Nederlanden. In minder dan vijftien jaar zagen ongeveer vijftig stichtingen het levenslicht in 

Europa, waaronder Abdij van Park. De helft van de stichtingen was nieuw, de andere helft 

bestond uit bestaande gemeenschappen die zich aansloten bij Prémontré. Hugo van Fosses, 

de eerste abt van Prémontré, leidde de uitbreiding in goede banen. Geleidelijk ontstond een 

orde van zelfstandige abdijen die leefden volgens de regel van Augustinus. De kloosters 

hadden een gemeenschappelijke wetgeving en werden bestuurd door een jaarlijks algemeen 

kapittel. 

Vrijgevige wereldlijke en kerkelijke heersers of rijke families schonken delen van hun 

domeinen aan de orde. Religieuze motieven en prestige speelden daarbij een rol. Ook paste 

de oprichting van de norbertijnerkloosters binnen een politiek van ontginning en vormgeving 

van het landschap.  

3.3. Bloeiperiode 

In het midden van de 17de eeuw kenden alle abdijen in de Zuidelijke Nederlanden een 

bloeiperiode. Ze hadden voldoende middelen om te investeren in de renovatie en aankleding 

van hun gebouwen. Zo kwam het dat tussen 1635 en 1644 de Leuvense glazenier Jan de 

Caumont van prelaat Jan Maes de opdracht kreeg voor 41 glasramen. Eén voor elke travee 
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van de vier pandgangen van de Abdij van Park. Elk glasraam stelt een scène voor uit het leven 

van ordestichter Norbertus. De reeks begint met het bekeringsmoment van Norbertus na een 

blikseminslag en eindigt met de overbrenging van zijn relieken van Maagdenburg naar Praag 

in 1627.  

In 1796 werd de Abdij van Park door de Franse republikeinen opgeheven en de norbertijnen 

besloten hun schat aan brandglas te verkopen. Na tal van omzwervingen keerden vanaf de 

tweede helft van de 20ste eeuw verschillende exemplaren terug naar de abdij. In 2018 werd 

de reeks erkend als Vlaams Topstuk.  

 

HET DAGELIJKS LEVEN IN DE ABDIJ 

3.4. Dagelijks leven in de abdij 

Het leven van de norbertijnen volgde een vast ritme. Het dag- en nachtgebed, de getijden, 

werden afgewisseld met handenarbeid en studie. Tweemaal per dag kwamen ze samen in de 

refter om te eten. Regels en statuten golden als leidraad en hulpmiddel bij de organisatie van 

het kloosterleven. Norbertus inspireerde zich op kerkvader Augustinus, auteur van een van 

de eerste kloosterregels. Daarnaast hechtte Norbertus ook veel belang aan de inzet van 

norbertijnen als pastoors in naburige dorpen. 

Een abdijgemeenschap bestond uit binnen- en buitenheren. De binnenheren leidden een 

leven van gebed en arbeid binnen de kloostermuren en ontvingen de gasten. Voor de 

buitenheren was een loopbaan buiten de abdijmuren weggelegd. Deze priester-kanunniken 

bekommerden zich vanaf de tweede helft van de 12de eeuw om de parochiezielzorg. Ze 

bleven nauw verbonden met de moederabdij en keerden er terug wanneer ze hun 

pastoorsverplichtingen neerlegden. De stabilitas loci, de trouw aan de abdij, is dan ook een 

onderdeel van de kloostergeloften.  

3.5. Wetenschap en literatuur 

De norbertijnen kenden niet de befaamde intellectuele traditie zoals bijvoorbeeld de 

dominicanen, de benedictijnen of de jezuïeten. Toch kunnen we niet voorbijgaan aan hun 

verdienste op het vlak van de wetenschappen. Als priester-kanunniken in opleiding 

studeerden heel wat norbertijnen af aan de universiteit. Ze behaalden een diploma in de 

theologie, de letteren of de rechten. Veel abdijen hadden ook een priesteropleiding, vaak 

met eigen leden als docenten. Als mecenas en promotor van wetenschappelijke uitgaven 

waren de norbertijnen daarnaast goede klanten bij externe schrijfateliers of produceerden ze 

zelf fraaie manuscripten.  



Op de boekenplanken in de rijk gestoffeerde abdijbibliotheken stond de gangbare kerkelijke 

en geestelijke literatuur. Ook vinden we er wereldgeschiedenissen, architectuurtraktaten, 

woordenboeken, literatuur uit de antieke oudheid, astronomische werken en atlassen. Zo was 

de norbertijnerabdij van Tongerlo de trotse bezitter van de volledige uitgave van de kostbare 

reeks atlassen van vader en zoon Blaeu (1662). 

3.6. Leven van de abt 

De abt heeft op geestelijk en wereldlijk vlak de leiding over zijn abdijgemeenschap. Hij wordt 

gekozen door zijn medebroeders. De wijding tot abt was voor het leven en de meeste abten 

bleven in functie tot aan hun dood. Vandaag nemen abten meestal ontslag bij het bereiken 

van een vooraf bepaalde leeftijd. De prior is de rechterhand van de abt voor het interne 

kloosterleven. Voor wereldlijke en economische zaken is er de provisor. Vanaf de 14de eeuw 

had de abt een eigen verblijf in zijn abdij: de prelatuur of het abtskwartier.  

De abdijen van de norbertijnen zijn georganiseerd in circarieën: groepen van abdijen die bij 

elkaar horen. Vroeger gebeurde de indeling op basis van geografische ligging, vandaag 

volgens taalgebied. De abt-generaal van het moederhuis in het Franse Prémontré had de 

overkoepelende leiding over de orde. Dit veranderde na de afschaffing van de abdijen tijdens 

de Franse Revolutie en de heroprichting van de orde in de 19de eeuw. Vandaag woont de 

abt-generaal in Rome.  

 

DE ABDIJ ALS ECONOMISCH CENTRUM 

3.7. Economie 

De norbertijnen drukten hun stempel op de gebieden rond de abdij. Belangrijke domeinen 

waren in hun handen. Ze deden aan akkerbouw, bouwden kerken, kapellen, pastorieën, 

watermolens, pachthoeven, schuren en stadshoven. Zij legden wegen aan, groeven vijvers uit 

en deden aan bosbouw en turfwinning. Ze wilden economisch autonoom zijn en slaagden 

daar ook in. De overschotten werden verkocht of verdeeld onder de armen.  

Landmeters brachten vanaf 1650 het uitgestrekte grondbezit van de abdijen in kaart. 

Verzamelingen van kaarten werden samengebracht in monumentale kaartboeken. Elke abdij 

had haar eigen kaartboek. Akkers, weilanden, dorpsgrenzen, waterlopen en bossen staan in 

detail afgebeeld. Ze maken de evoluties van de landschappen zichtbaar. De kaartboeken zijn 

indrukwekkend door hun inhoud en nauwkeurigheid, hun omvang en virtuoze uitvoering.  
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DE ZOEKTOCHT NAAR HET HOGERE 

3.8. Apostolaat 

Onder apostolaat verstaan we de verspreiding van het katholieke geloof in ruime zin. Dat kan 

prediking en zielzorg zijn, maar ook onderwijs, missionering en ziekenzorg. Als het over 

apostolaat gaat, betekent dit voor de norbertijnen in de eerste plaats parochiewerk. Voor hun 

pastoors bouwden de norbertijnen in de dorpen ruime pastorieën. Daar woonden de pastoor, 

één of meerdere onderpastoors en inwonend dienstpersoneel zoals een huishoudster of een 

tuinman.  

Na de afschaffing van de abdijen werden deze historische huizen eigendom van de nieuw 

opgerichte kerkfabrieken of de gemeenten. In de 19de eeuw stuurden sommige 

norbertijnerabdijen opnieuw buitenheren naar hun voormalige parochies en bijbehorende 

pastoorshuizen. Vandaag zijn de meeste historische pastorieën beschermd als monument of 

dorpsgezicht. Af en toe worden ze nog bewoond door een norbertijn. Andere pastorieën 

wachten op of kregen al een herbestemming. Ze doen nu dienst als bibliotheek, 

gemeentehuis, kinderopvang of privéwoning. 

3.9. Privédevotie 

Het gebeds- en kloosterleven van de paters speelt zich niet uitsluitend af in de abdij- of de 

parochiekerk. Ook de kloostercel, de pandgangen of andere plekken in het klooster of in de 

pastorie zetten aan tot bezinning. Daar hangen devotievoorstellingen van Christus en 

afbeeldingen van de heilige familie of van heiligen, waaronder ook Norbertus die sinds 1582 

heilig was verklaard. Vooral het medelijden met Christus speelde in de privédevotie een 

belangrijke rol. Kruisbeelden of afbeeldingen van Christus aan het kruis zijn dan ook in alle 

kloosters terug te vinden.  

De privédevotie van de zusters kreeg vorm in kunstige Besloten Hofjes; kastjes die het Paradijs 

imiteren. Een Besloten Hofje uit de wereld van de norbertinessen bleef bewaard.  

3.10. Maria en ordeheiligen 

Zaligen en heiligen waren de voorsprekers: de grote voorbeelden waaraan kloosterlingen zich 

spiegelden. Norbertus en zijn belangrijke inspirator Augustinus mochten niet ontbreken bij 

de norbertijnen. Maar ook de Maagd Maria kreeg een prominente plaats. Bekende mariale 

bedevaartsoorden van de norbertijnen zijn Duffel, Foy-Notre-Dame, Kortenbos en Jezus-Eik. 

Je ziet haar ook op het plafond van de volgende zaal. Jan Christaan Hansche beeldde haar 

daar virtuoos uit terwijl engelen haar ten hemel begeleiden. 

De door de Kerk erkende heiligen en zaligen van de orde zijn Adriaan van Hilvarenbeek, 

Bronislava van Zwierzyniec, Evermood van Ratzeburg, Frederik van Hallum, Gertrude van 



Altenberg, Gilbert van Neuffontaines, Godfried van Cappenberg, Herman-Jozef van 

Steinfeld, Hroznata van Teplá, Hugo van Fosses, Isfried van Ratzeburg, Jacob Lacops, Jakob 

Kern, Ludolf van Ratzeburg, Pierre-Adrien Toulorge, Siard van Mariëngaard en Gerlach van 

Houthem. 

3.11. Liturgie 

In het leven van de norbertijnen en norbertinessen neemt liturgie een centrale plaats in. 

Ordestichter Norbertus predikte en beoefende soberheid. Toch schaften kloosters in de loop 

van de eeuwen erg kunstzinnige en kostbare voorwerpen aan om te gebruiken in de 

erediensten. Abdijen koesterden deze kostbare objecten generatie na generatie. 

In de eerste tweehonderd jaar na de stichting van de orde leverden de scriptoria van de 

abdijen en kloosters zelf werk van hoge kwaliteit af. Nadien besteedden de norbertijnen de 

productie meer en meer uit aan ateliers van derden, waaronder vaak andere kloosterordes. 

Ze bestelden er antifonaria en psalteria voor het koorgebed, bijbels en missalen voor de 

misvieringen of textilia en edelsmeedwerk. De Contrareformatie betekende een belangrijk 

hoogtepunt voor de productie en bleef doorwerken tot ver in de 17de eeuw. In die periode 

werden hier in Abdij van Park ook de stucplafonds en de glasramen in de pandgang 

gerealiseerd.  

3.12. Enkele werken uitgelicht  

Atlas Maior uit de abdij van Tongerlo 

Johannes Blaeu, 1662 

Ingekleurde gravures op papier, 53,4 x 34,8 cm 

Antwerpen, Phoebus Foundation 

 

De Atlas Maior, in 1662 in elf volumes uitgegeven door Johannes Blaeu (°1599-†1673), 

behoort tot de cartografische meesterwerken van de Lage Landen en is de grootste 

wereldatlas ooit. De atlas bestaat uit verschillende met de hand ingekleurde kaarten, 

geïllustreerd met exotische dieren, zeemonsters, gedetailleerde stadsgezichten of 

allegorische figuren.  

Kaartboek van de Abdij van Park 

1665 

Prekadastrale kaarten op papier, ingebonden. 

Leuven, Abdij van Park, Abdijarchief 

 

Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw lieten alle norbertijnenabdijen met het oog 

op een efficiënter goederenbeheer hun uitgestrekte domeinen nauwgezet opmeten. In de 

abdij van Park gebeurde dit op initiatief van abt Libert de Pape en na een nauwkeurige 
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voorbereiding door de studie van alle relevante bronnen uit het uitgebreide abdijarchief zoals 

oorkonden en cartularia, waarin de rechtstitels van nagenoeg elk perceel genoteerd stonden. 

De Tiense landmeters vader en zoon Joris en Willem Subil verzorgden het opmetingswerk te 

velde en tekenden de kaarten. Een titanenwerk dat heel wat tijd en technische kunde vergde 

en duurde van 1650 tot 1665. De landmeters maakten vier kaartboeken. Het zogenaamde 

Typografieboek of Kaartboek TB werd voltooid in 1665 en telt 96 verzorgde en geïllustreerde 

kaarten. De kaarten staan getekend op papier en zijn gedetailleerd afgewerkt door twee 

miniatuurschilders, Jan Meganck en Alexander Courtmans, kanunnik van de Abdij van Park. 

Elke kaart is getooid met het wapenschild van de abdij met de zogenaamde Parkbloempjes. 

Een windroos bepaalt de oriëntering. Een legger met de oppervlakte in bunders, dagmalen 

en roeden verwijst naar de genummerde percelen. Gebouwen en andere figuratieve 

elementen staan afgebeeld in het landschap. Bossen, landerijen, weilanden en waterlopen 

zijn duidelijk zichtbaar. Mede door deze rijke iconografie zijn de kaartboeken blijvende en 

dankbare historische bronnen. 

Besloten hofje 

Mechelen (?), ca. 1575-1600 

Hout, textiel, metaaldraad, stro, was, 139,9 x 117,2 x 21,4 cm 

Westerlo, Abdij van Tongerlo 

 

In het Hooglied bezingt de bruidegom de ziel van zijn geliefde bruid als een besloten hof vol 

zoetigheden en welriekende kruiden. Kloosterzusters en begijnen zetten in de vijftiende en 

zestiende eeuw deze Bijbelse beeldentaal om in prachtige retabelvormige kasten. Ze vulden 

deze besloten hofjes met kleine beeldjes, papieren en stoffen bloemen, kruiden, medailles 

en relieken. Het besloten hofje symboliseert het paradijs van de maagdelijke en deugdelijke 

ziel, van het besloten klooster en van de hemelse heiligen. 

In dit besloten hofje, afkomstig uit het norbertinessenklooster van Herentals, staat de 

gekruisigde Christus centraal, omkranst met een bloemenkrans en omgeven door een 

veelheid aan relieken en medaillons met heiligenbeeltenissen in was. Onderaan op een klein 

altaar staat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in een stralenkrans, 

vergezeld van twee geknielde en kaarsen dragende engelen. Aan weerszijden ervan staan de 

heilige Maria Magdalena en de heilige Barbara. 

Liturgische gewaden 

Koorkap met taferelen uit het leven en het martelaarschap van H. Johannes de Doper 

Frans Van Yeteghem, Lier, 1553 

Kazuifel, dalmatiek en tuniek met taferelen uit het leven van H. Maagd Maria 

Jan Scherniers, Lier, 1564 

Zijde, gouddraad, geborduurd 



Scherpenheuvel-Zichem, Abdij van Averbode 

 

Als kunstminnende renaissance kerkvorsten, spanden de abten van Averbode, Park en 

Tongerlo zich in de jaren 1520-1565 in om hun abdij, de abdijkerk maar ook de liturgie met 

nieuwe kwaliteitsvolle, artistieke creaties de nodige luister bij te zetten. Kosten noch moeite 

werden gespaard. Abt Mattheus ’s Volders liet tijdens zijn abbatiaat in Averbode een 

indrukwekkende reeks rijk geborduurde liturgische gewaden vervaardigen. Daarbij 

behoorden een gouden koorkap met taferelen uit het leven van Johannes de Doper (1553) 

en een gouden kazuifel, met bijhorende dalmatiek en tuniek met taferelen uit het leven van 

Maria en andere heiligenfiguren (1564). De uitvoering ervan werd uitbesteed aan 

borduurwerkers uit de stad Lier, één van de meest toonaangevende centra voor borduurkunst 

in die tijd. Deze gewaden maken deel uit van de uitzonderlijke en grote verzameling kerkelijke 

gewaden uit de zestiende eeuw, bewaard in de abdij van Averbode. 

 

Antifonarium Tsgrooten 

Brabant, Frans van Weert (kopiist), 1522 

Perkament, 338 genummerde folio’s (49 komt tweemaal voor), 62 x 42,5 x 15 cm 

Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. BKT.6 

 

Een antifonarium bevat de liturgische teksten en de gezangen van het getijdengebed, in dit 

geval voor de zomerperiode, dit is van Pasen tot aan de advent. Het winterdeel wordt 

bewaard in Londen, British Library, Add. ms. 15427; het boek met de psalmen eveneens 

aldaar, ms. 15246 

 

 

  



Abdij van Park  14 

4. RESTAURATIE 

4.1. Masterplan 

Het masterplan in uitvoering  

De stad Leuven werkte in 2004 een masterplan uit voor de restauratie, inrichting, 

herbestemming en ontsluiting van de abdij. De eerste abdijgebouwen die gerestaureerd 

werden, waren de oude watermolen (nu een brasserie) en de aanpalende poortgebouwen. In 

de eerste fase van de restauratie werd de westvleugel van het kloostergebouw onder handen 

genomen. Daar opende het dialoogmuseum PARCUM in 2017.  

Mei 2021: De opening voor het grote publiek  
 
In mei 2021 is de tweede grote fase van de restauratie afgerond. De prachtige bibliotheek en 

refter met stucwerkplafonds, de kloostergang met glasramen uit de 17de eeuw, de 

abtswoning en enkele salons zijn vanaf 4 mei 2021 permanent te bezoeken. Het 

provisorenhuis en het gastenkwartier werden eind 2020 al afgewerkt.  

Ook de tiendenschuur (met de stallingen en melkhuisje) is in zijn oude glorie hersteld. Vanaf 

midden mei 2021 wordt deze plek de zetel van de Abdijboerderij, een 

samenwerkingsverband van verschillende partners rondom biologische stadslandbouw.  

September 2021: terugblik op 10 jaar restaureren  

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng 

van de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven 

de restauratie in 2011 opstarten met vele partners.  

In september vieren we 10 jaar erfpacht met Stad Leuven. In 2011 zijn ook de eerste 

restauratiewerken gestart. We nemen dit momentum om terug te blikken op de omvangrijke 

restauratiecampagne en te kijken naar de toekomst.  

Een blik vooruit: de sprint naar eindfase in 2025  

Daarna is het de beurt aan het meest zichtbare gedeelte voor de bezoeker: het centrale 

binnenplein, het Neerhof. Ook de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het 

klooster zullen gerestaureerd worden. Daarin gaan op termijn de paters norbertijnen en 

priesters-studenten van KU Leuven wonen.  

In 2025 zal de restauratiecampagne volledig afgerond zijn. In 2029 bestaat Abdij van Park 

900 jaar.  

  



4.2. Glasramen 

Abdij van Park stelt vanaf 4 mei 2021 haar gerestaureerde binnenruimtes permanent open 

voor het grote publiek. Voor de allereerste keer worden 20 virtuoze teruggevonden glas-in-

loodpanelen uit de 17de eeuw samen teruggeplaatst in de kloostergangen.  

“Na 200 jaren zijn de panelen weer op de historische plek waar ze voor gemaakt zijn,” zegt 

Dirk Vansina, schepen van restauraties, stad Leuven. “De Leuvense meester-glazenier de heer 

Jan de Caumont maakte tussen 1635 en 1644 in totaal 41 gebrandschilderde glasramen. Na 

de Franse Revolutie kwamen de norbertijnenpaters in geldproblemen en verkochten ze hun 

glasramen. Die raakten niet alleen verspreid over de hele wereld maar ook gefragmenteerd 

in verschillende panelen.” 

“Zes middenpanelen bevonden zich al terug in de abdij,” vertelt Jan Mertens, bestuurder 

Erfgoedsite Abdij van Park. “Na veel opzoekwerk zijn de voorbije jaren 14 andere panelen 

teruggekeerd naar Leuven. De middenpanelen stellen elk een tafereel voor uit het leven van 

Norbertus, de stichter van de orde.”  

Speciaal voor de overzichtstentoontoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ worden 

de 20 centrale panelen teruggeplaatst. Al wandelend door de pandgang kan het publiek de 

kleurenpracht van de glas-in-loodpanelen bewonderen. 

“We hebben hier te maken met een heel uitzonderlijke collectie”, benadrukt Carl Devlies, 

schepen van onroerend erfgoed, stad Leuven. “Deze 20 middenpanelen doorstonden 

revoluties en wereldoorlogen en zijn vandaag nog intact.” “Daarom is de verzameling van de  

gebrandschilderde glasramen, en de bijhorende ontwerptekeningen sinds 2018 erkend als 

Vlaams Topstuk,” voegt Denise Vandevoort, schepen van cultuur, evenementen, toerisme, 

stad Leuven toe. “Onze stad was een belangrijk glasproductiecentrum. Jan de Caumont, de 

officiële glasschilder van Leuven, werkte van hieruit aan opdrachten in het hele hertogdom 

Brabant.”  

De glas-in-loodpanelen maken deel uit van het expoparcours doorheen het klooster tijdens 

de overzichtstentoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ vanaf 4 mei 2021 in Abdij 

van Park. De abdij geeft op die manier haar geheimen prijs, die al bijna 900 jaar verborgen 

zitten achter de gesloten muren van het klooster. 
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4.3. 17de eeuws plafond in hoogreliëf door Jan Christiaan Hansche 

4.3.1 De refter 

In 1679 vroeg abt Libert de Pape aan de vermaarde ambachtsman en kalksnijder Jan 
Christiaan Hansche om een groots en prachtig uitgewerkte plafonddecoratie aan te brengen 
in de vernieuwde refter van de kloostergemeenschap.  

Samen met de abt werkte hij een iconografisch programma uit voor zijn plafond met taferelen 
uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal gerelateerd zijn aan eten, conform de functie 
van de ruimte. Voor de religieuzen was en is samen eten erg belangrijk. Het herinnert hen 
aan de communitasgedachte en het Laatste Avondmaal. Daarom bracht meester Hansche 
niet voor niets in de centrale travee van het refterplafond het erg plastisch en gedetailleerd 
tafereel aan van het Laatste Avondmaal. De maaltijd die Christus op Witte Donderdag samen 
genoot met zijn leerlingen en symbool staat voor de eucharistie. Samen bidden en eucharistie 
vieren, behoort zonder meer tot de essentie van het kloosterleven. 

4.3.3. De kloosterbibliotheek 

Het was abt Libert de Pape die in 1672 besloot om een nieuwe ruimte te creëren voor de 
kostbare boeken van zijn abdij. Hij koos voor een ambitieus bouwproject met net als in de 
refter beneden een plafond in stucco, uitgevoerd door dezelfde kunstenaar – ambachtsman 
Jan Christiaan Hansche, maar nog virtuoser want aangebracht op een speciaal daartoe 
gerealiseerd koepelgewelf.  

Centraal en langs de beide uiteinden van de koepel kwamen er taferelen uit het leven van 
ordestichter Norbertus. De bekende blikseminslag en de val van het paard van Norbertus 
ontbreken niet. Aan de linkerzijde bracht Hansche de vier evangelisten aan met hun 
respectievelijke attributen. Aan de rechterzijde koos hij voor de vier kerkvaders. Samen met 
zijn helpers, Hendrik Daelmans en Willem Steltjens, besteedde de meester 107 dagen aan 
het werk. 

De historische boekencollectie wordt nu tijdelijk bewaard in het Kadoc, maar komt vanaf 2025 
terug naar de abdij. In de bibliotheek wordt thans het oude archief van de abdij bewaard dat 
aanvangt in 1129 en het geheugen vormt van de plek, van negen eeuwen menselijke activiteit 
en norbertijnse aanwezigheid.  In de twee kamers voor de bibliotheek refereren speciaal voor 
‘Als De Bliksem’ naar PARCUM gehaalde manuscripten uit norbertijnse collecties naar het 
belang van de abdijbibliotheken als bewaarders van kennis en cultuur. Een nieuw ontworpen 
licht- en klankbeleving duidt de plastische scènes van het tongewelf. 

4.3.4. Woning van de abt voor de eerste keer opengesteld 

Aan de overkant van de bibliotheek bevindt zich het appartement van de abt of prelaat. Een 
heus appartement met eigen bibliotheek en kapel, kantoor en slaapkamer dat als ensemble 
aansloot bij de gezagsfunctie van de abt. 



De inrichting van de appartementen dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. Van hieruit 
leidde de abt de abdij zowel op wereldlijk als op geestelijk vlak.  

Een belangrijk instrument bij dit beheer van de domeinen waren de kaartboeken. Daarom 
presenteren we hier de kaartboeken van Averbode en Park, die beide dateren uit de 17de 
eeuw. Voor het kaartboek van Park werd een interactieve module ontwikkeld die de 
bezoekers toelaat om de historische kaarten te vergelijken met de landschappen van 
vandaag. 

In de 14de en de 15de eeuw verbleef de abt in het abtskwartier in de westvleugel waar hij 
ook zijn gasten ontving. Na de laatste bouwcampagne in de 18de eeuw begon de prelaat zijn 
genodigden meer en meer te ontvangen in de beide nieuwe ontvangstsalons op het 
gelijkvloers. Het zogenaamde groene en rode salon werden geïncorporeerd in de oude 
voorzaal of aula en zijn vandaag na een prachtige interieurrestauratie hersteld in hun 18de-
eeuwse luister. 
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5. TENTOONGESTELDE WERKEN EN BRUIKLENEN 

Zaal 0: intro 

 Vervaardiger Titel 
1   Maquette Abdij van Park 

Zaal A: Norbertus van Gennep 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
A1 

 

 

Cornelis De 
Vos 

De Burgers van Antwerpen 
brengen de monstrans en de 
gewijde vaten die ze verstopt 
hadden voor Tanchelm naar de 
heilige Norbertus van 
Magdeburg 

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, 
Antwerpen 

1630 

A2 Jozefa van 
Bragt 

Gedrukte uitgave van het leven 
van Norbertus in Latijn en 
Nederlands 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

17de eeuw 

A3 Chrysostomos 
vander Sterre 

Gravures Galle, boekband Vita 
Sancti Norberti 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

17de eeuw 

A4 Pieter Paul 
Rubens 

Sint-Norbertus met de ketter 
Tanchelm aan zijn voeten 

Collectie 
Phoebusstichting, 
Antwerpen 

Ca.1622-
1633 

A5   Sint-Norbertus met Tanchelm en 
duivel 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

Eerste helft 
17de eeuw 



Zaal B: ontstaan van de orde 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
B1   Beschermings- of voogdijprivilegie 

voor de Abdij van Park door keizer 
Frederik Barbarossa 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1154 

B2   Statieportret van Godfried met de 
Baard, hertog van Brabant en 
stichter van de Abdij van Park 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

Ca. 1722-
1726 

B3   Heilige Godfried van Cappenberg 
(1097-1127) 

Abdij van Tongerlo Eerste helft 
17de eeuw 

B4 Jan Jifi Hering Portret van Kaspar Questenberg, 
abt van Strahov 

Abdij van Strahov, 
Praag 
TSJECHIË 

Vóór 1640 

B5 Joseph 
Sebastian en 
Johann Baptist 
Klauber 

Stamboom van de huizen van de 
Orde van Prémontré 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

ca. 1727 

B6 Abt en 
Generaal 
Kapittel van 
Premontré 

Aanvaarding van het klooster van 
Sint-Catharinadal in de Orde van 
Prémontré 

Klooster Sint-
Catharinadal, 
Oosterhout 
NEDERLAND  

1271 

B7   Herdenkingspenning door abt 
Questenberg van Strahov 
(geslagen naar aanleiding van de 
overbrenging van de relieken van 
de heilige Norbertus van 
Maagdenburg naar Strahov) 

Abdij van Strahov, 
Praag 
TSJECHIË 

1627 

B8   Ontwerptekening van de kapel van 
de heilige Norbertus in de 
abdijkerk van Strahov 

Abdij van Strahov, 
Praag 
TSJECHIË 

17 de 
eeuw 

Westelijke pandgang: bloeiperiode 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
P21   Rekening betalingen aan glazenier 

Jan De Caumont 
Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1635-1644 
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 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
P22 Jan De 

Caumont 
Ontwerptekeningen glasramen Collectie Abdij van 

Park, Heverlee 
1ste helft 
17de eeuw 

P1 Jan De 
Caumont 

Twintig middenpanelen van 
glasramen met taferelen uit het 
leven van Sint-Norbertus 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1635-1644 

P2 Jan De 
Caumont 

P3 Jan De 
Caumont 

P4 Jan De 
Caumont 

P5 Jan De 
Caumont 

P6 Jan De 
Caumont 

P7 Jan De 
Caumont 

P8 Jan De 
Caumont 

P9 Jan De 
Caumont 

Zuidelijke pandgang 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
P10 Jan De 

Caumont 
Twintig middenpanelen van 
glasramen met taferelen uit het 
leven van Sint-Norbertus 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1635-1644 

P11 Jan De 
Caumont 

P12 Jan De 
Caumont 

P13 Jan De 
Caumont 

P14 Jan De 
Caumont 

P15 Jan De 
Caumont 

P16 Jan De 
Caumont 



 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
P17 Jan De 

Caumont 
P18 Jan De 

Caumont 
P19 Jan De 

Caumont 
P20 Jan De 

Caumont 
P23 Anoniem Triomfkruis Sint-Hubertuskerk, 

Wakkerzeel 
1530 

Refter: dagelijkse leven in de abdij 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
R1   18 Drinkbekers van de kanunniken 

van de Abdij van Park 
Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17de eeuw 

R2   Lezenaar van de abdijrefter in de 
vorm van een adelaar 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

18de eeuw 

R3   Tafelbel Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

19 de 
eeuw 

R4   Kloosterratel 19 de 
eeuw 

R5   Kloosterklepper 19 de 
eeuw 

R6   Schaar voor tonsuur Abdij van Tongerlo 18 de 
eeuw 
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Zaal K: wetenschap en literatuur 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
K1 Lambert 

Blendeff 
Triomf van de acht licentiaten in de 
theologie van de abdij van Park 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1698 

K2 Johannes 
Blaeu 

Atlas Maior uit Abdij van Tongerlo Collectie 
Phoebusstichting, 
Antwerpen 

1662 

Zaal L 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
L9   Vita van de heilige Norbertus  

ms. 11448 
KBR, Brussel   

L2   Handschrift statuten van de orde Abdij van 
Tongerlo 

13 de 
eeuw 

L3   Kronieken van de abten Maes en de Pape Collectie Abdij 
van Park, 
Heverlee 

17 de 
eeuw 

L4   Bibliotheekcatalogus van de abdij van 
Ninove 

Collectie Abdij 
van Park, 
Heverlee 

1746 

L5 F.Gemma Arithmeticae practicae methodus facilis 
Uitgegeven door Gregorius Bontius 

Abdij van Postel 1547 

L6   Thesissen in de theologie, thesissen in de 
landbouwwetenschappen,collegedictaten, 
Acta 
Sanctorum 

Collectie Abdij 
van Park, 
Heverlee 

  



L7   Nocturlabium Abdij van 
Tongerlo 

1589 

L8 Anoniem De Heilige Hieronymus in zijn werkkamer. Collectie Abdij 
van Park, 
Heverlee 

  

Zaal H: leven van de abt 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
H2   Krul staf abt Simon Wouters Collectie Abdij van 

Park, Heverlee 
1779-1792 

H3   Kelk en andere aankleding altaar en 
kast van de abt, niet geduid 

Te bepalen  
Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

  

H4   Voetkacheltje Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

  

H5   Snuifdoosjes Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 
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Zaal I 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
I1 Anoniem Portret van abt Arnoldus 

Persoons 
Abdij van Grimbergen 1491-1510 

I2 Catharina 
Pepijn 

Portret van Chrysostomus 
Van der Sterre (1591-1652) 
abt van Sint-Michielsabdij 
van Antwerpen 

Abdij van Tongerlo 1652 

I3 Onbekend Portret van priorin Elisabeth 
van Arennes, Priorij van 
Herentals 

17de eeuw 

I4 P. Franchoys 
(1606 – 1654) 

Portret van zuster Anna Van 
Bouchaut, priorin van het 
Norbertinessenklooster het 
Besloten Hof 
in Herentals 

1640-1650 

I5   Doosje waarin het hart van 
Jean-Baptist L’Ecuy, laatste 
abt van Prémontré, naar 
Praag werd gebracht  

Abdij van Strahov, Praag 
TSJECHIË 

18 de eeuw 

I6   Portret van Jean-Baptist 
L’Ecuy, laatste abt van 
Prémontré 

Privé-collectie Jozef Van 
Osta 
Heverlee 

18 de eeuw - 
vermoedelijk 
1780 

I7 Anoniem Portret van Rumoldus 
Colibrant, eerste abt van de 
abdij van Postel 

Abdij van Postel na 14 mei 
1621 



 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
I9 toegeschreven 

aan Hendrik De 
Smet 

Portret abt Jan Masius 
(1592-1647) 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

2de kwart 
17de eeuw 

I10 Anoniem Portret van Bernardus 
Bossaert, pastoor van 
Heverlee 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

18de eeuw 

I11 Anoniem Portret van abt Godfried 
Hermans van Tongerlo 

Abdij van Tongerlo 1796-1799  

I12 François Xavier 
Joseph Jacquin 

Portret van superior Petrus 
Ottoy van de abdij van Park 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

1807 

I13 P.G. Caneel Portret van Franciscus 
Corselis 

Abdij van Averbode 1850 

I14   Pauselijke bul waarin 
Clemens VII aan Conrardus 
van Malsen, abt van Berne 
en aan diens opvolgers, het 
privilege om de pontificalia 
te dragen, verleent  

Abdij van Berne 
NEDERLAND 

1535 

Zaal J: economie 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
J4   Kaartboek van de Abdij van 

Park 
Gedigitaliseerd 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

1665 

J5   Kaartboek van de Abdij van 
Averbode 
Gedigitaliseerd 

Rijksarchief, Leuven 1650 

J6   Cartularium van de Abdij van 
Park 

Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

1266 met 
aanvullingen 
tot in de 15 
de eeuw  

J7   Cijnsrollen Collectie Abdij van Park, 
Heverlee 

13 de eeuw 
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 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
J8   Reisscribaan Collectie Abdij van Park, 

Heverlee 
1730-1749 

J9   Archiefkoffer Abdij van Averbode 18 de eeuw 

J10   Vijverkaart 17 de eeuw 

J11   Weegschaaltjes 18 de eeuw 

J12   Register met bierrecepten 18 de eeuw 

J13   Plan voor de aanleg van de 
Zuidkempense vaart 

Abdij van Tongerlo 1783 

J14   Hemina (beker) met het 
wapen van de abdij van 
Louka 

Museum Znojomo 
TSJECHIË 

1497 

J15 Anoniem Portret van een provisor privé-collectie 18 e 
eeuw 

 

  



Zaal C 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
Thema 1: liturgie 
C1   Kaarsensnuiter Collectie Abdij van 

Park, Heverlee 
16de/17de 
eeuw 

C2 M. Van der 
Voort de Oude 

Preekstoel van de kerk van 
Leliëndaal: de bekering van de 
heilige Norbertus 

Museum Hof van 
Busleyden, 
Mechelen 

  

C3 Hiëronymus 
Mamacker 

Voorplat van evangeliarium Abdij van Tongerlo 1544 

C4   Missaal van abt Gerard vander 
Scaeft 

Abdij van 
Averbode 

1501-1525 

C5a   Kazuifel Eerste helft 
16de eeuw 

C5b   Koorkap Eerste helft 
16de eeuw 

C5c   Dalmatiek Eerste helft 
16de eeuw 

C7   Ontwerptekening voor het orgel 
in de Abdijkerk van Grimbergen 

Abdij van 
Grimbergen 

1747 

C8   Antifonarium van Antonius 
Tsgrooten, abt van de abdij van 
Tongerlo 

Universiteit Gent 1522 



Abdij van Park  28 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
C9   Bijbel van Bonne Esperance  

ms II2524 
KBR 
Koninklijke 
Bibliotheek van 
België, Brussel 

  

C11   Missaal van Ambrosius van 
Engelen  
ms II 2347 

  

C12   Koorboeken norbertinessen 
Gempe 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17de en 18de 
eeuw 

C13   Martyrologium Abdij van 
Grimbergen 

1231 

C14   Kelk van Abt Libertus de Pape Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1661 

Thema 2: ordeheiligen en Maria 
     

C15   De geboorte van de Heilige 
Hroznata 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

  

C16   Aflatenbrief ten bate van de 
Abdij van Park 
Avignon  

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17 november 
1333 

C17 Anoniem Sint-Isfridus Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17 de eeuw 



 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
C18 Anoniem Sint-Ludolfus Collectie Abdij van 

Park, Heverlee 
17 de eeuw 

C19 Anoniem Sint-Cunera Abdij van Berne 
NEDERLAND 

ca.1525 

C20 Anoniem Sint-Augustinus Abdij van Leffe 17 de eeuw 

C21   Ex voto’s Heilige Quirinus Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

19de eeuw 

Thema 3: privé devotie 
     

C22   Besloten Hofje Abdij van Tongerlo 1600-1625 

C23   Beeld Sint Anna ter Drieën Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

  

C24 Onbekend Onze-Lieve-Vrouw met kind en 
Johannes De Doper 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17de eeuw 

C25 Anoniem 
Zuidelijke 
Nederlanden 

Heilige familie Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

ca.1600 

C26 Anoniem 
Zuidelijke 
Nederlanden 

Heilige familie met Elisabeth, 
Zacharias en Johannes 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17de eeuw 

C27 Pieter Jozef 
Verhaghen 

Christus in het huis van Martha 
en Maria 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1775 
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 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
C28 Toegeschreven 

aan Cornelis Van 
Haarlem (1562-
1638) 

Allegorie op de dood Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1590-1638 

C29 David Teniers II De bekoring van Sint-Antonius Abdij van Tongerlo 1651 - 1675 

C30 Cornelis I Schut 
en Daniël 
Seghers 

Maria en kind in bloemenkrans Abdij van Tongerlo 1620-1640 

C31 Frans II 
Francken 
(navolger van ) 

Aanbidding der koningen Abdij van Tongerlo 17de eeuw 

C32   Reliekhouder met relieken van 
de heilige Norbertus, heilige 
Augustinus, heilige Quirinus en 
heilige Egidius 

Abdij van Park 18 de eeuw 

C34 Anoniem Calvarie met norbertijnen en 
norbertinessen 

Abdij van Tongerlo 17de eeuw 

 

C35 Hendrik 
Geerts 

Antependium met 
voorstellingen van Maria, 
Norbertus en Augustinus 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1686 

 

  



Zaal D: Apostolaat 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
D2   Gildeboek van Sint-Quirinus 

Met verlucht titelblad met de 
voorstelling van 
de heilige Quirinus en op de 
achtergrond de Abdij van Park 

Stadsarchief, Leuven 16de tot 18 
de eeuw 

D3   Zicht op de pastorie van Tervuren Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

17de eeuw 

D4 Anoniem Berechtingslantaarn Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

19de eeuw 

D5   Overeenkomst tussen abt 
Johannes van Tongerlo en Arnold 
IV van Diest in verband met de 
verdeling van de parochies in de 
stad Diest. Chyrograaf.  

  1253 

D6   Catchismeboeken, 
parochieregisters, bonnet, ... . 
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3.14. Kerk 

 Vervaardiger Titel Bruikleengever Datering 
KERK1   Barokke koorlezenaar Collectie Abdij van 

Park, Heverlee 
17de eeuw 

KERK2   Paaskandelaar afkomstig uit 
de Abdij van Park. 

Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, 
Brussel 

13de eeuw 

KERK4 Ernest Faut Pontificale hoogmis in de 
abdij van Park 

Collectie Abdij van 
Park, Heverlee 

1900-1950 
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6. Boek ‘Als de bliksem’  

900 jaar norbertijnen en norbertinessen  

45 auteurs belichten de krachtlijnen en talrijke bijzonderheden van de geschiedenis en 

spiritualiteit van de orde van de norbertijnen en norbertinessen. Als de Bliksem, 900 jaar 

norbertijnen en norbertinessen begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in museum 

PARCUM van representatieve objecten uit het rijke norbertijnse monastieke 

kunstpatrimonium en muzikale erfgoed. 

In de kerstnacht van 1121 stichtte de heilige Norbertus de Orde van Prémontré, in de Lage 

Landen beter bekend als de norbertijnenorde. Dit boek evoceert niet alleen 900 jaar 

geschiedenis, maar biedt een echte inkijk in het leven en werken van generaties van 

norbertijnen en norbertinessen en hun boeiende interactie met de samenleving van de 

middeleeuwen tot nu. Korte essays en tekstverdiepingen door een veertigtal specialisten 

maken van het eerste deel hét hedendaags overzicht over de norbertijnenorde. 

Het tweede deel biedt een gedetailleerde beschrijving van meer dan honderd 

tentoonstellingstukken met vaak verborgen parels uit de collecties van de Brabantse 

norbertijnenabdijen. 

Twee boeken in één volume: samen een prachtig geïllustreerd en rijkelijk gedocumenteerd 

naslagwerk én kunstboek. Door Janick Appelmans, Herman Janssens en Stefan Van Lani (red.) 

Het boek is online verkrijgbaar op de website van Uitgeverij Avebode of in de museumshop 

van Abdij van Park en PARCUM. 

 

ALS DE BLIKSEM 

Voor Nederland: BerneMedia 

Uitvoering: gebonden met leeslint 

Formaat: 21 x 26 cm 

Omvang: 224 blz. 

ISBN: 978-2-8081-2988-6 

NUR: 680, 704 

Bestelcode: 309257 

45 euro 
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7. ABDIJ VAN PARK 

Abdij van Park is een actieve en volledig intacte erfgoedsite uit de 12de eeuw en behoort tot 

hét selecte kransje van erfgoedsites met wereldklasse. De norbertijnenabdij bevindt zich in 

een uitzonderlijk natuurgebied nabij het stadscentrum van Leuven. 

Het domein herleeft in haar typische en spirituele sfeer dankzij een grootse en nog lopende 

restauratiecampagne met stad Leuven. De norbertijnen blijven er conform de traditie de 

kloosterfunctie garanderen. Binnen een duurzaam herbestemmingsprogramma krijgen 

verschillende ruimtes weer een hedendaagse functie in hun historsiche context. Dit gebeurt 

samen met partnerorganisaties op de abdijsite zoals dialoogmuseum PARCUM, Alamire 

Foundation, het studiecentrum voor polyfone muziek van de KU Leuven, de Abdijboerderij, 

een samenwerkingsverband van verschillende partners rondom biologische stadslandbouw 

en abdijbrouwerij Braxatorium Parcensis. 

Het interieur bevat ware kunstschatten zoals unieke stuccoplafonds in de kloosterbibliotheek 

en refter en de pandgang met 20 monumentale glas-in-loodpanelen uit de 17de eeuw. Deze 

historische ruimtes worden na lange restauraties vanaf 4 mei weer voor publiek geopend. 

Sinds 2017 staat de Erfgoedsite Abdij van Park bv, een dochterfiliaal van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven in voor het beheer, de exploitatie en de 

restauratie van het domein. 

8. PARCUM 

PARCUM is het museum voor relgieuze kunst en cultuur, gevestigd in de Abdij van Park. Je 

ontdekt er de collectie religieus erfgoed van PARCUM en de abdij. Het museum brengt 

thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Vaak met nooit eerder 

getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar dialoog in 

de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag. 

PARCUM is daarnaast ook het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in 

Vlaanderen. PARCUM helpt lokale besturen en erfgoedbeheerders van verschillende 

erediensten om religieus erfgoed een zinvolle toekomst te geven. 

  



9. ACTIVITEITENPROGRAMMA 

9.1 Voor de pers 

MEI 

• Boekvoorstelling ‘Als de bliksem, 900 jaar norbertijnen en norbertinessen’ door Janick 

Appelmans, Herman Janssens en Stefan Van Lani 

• Lancering nieuw jubileumbier: Libertus 900 door brouwerij Braxatorium Parcensis 

JUNI 

• 6 juni 

− Inwijding van de Parkabdijroos op dag van de heilige-Norbertus, een roos 

speciaal ontwikkeld voor norbertijnenpaters door vrijwilligersvereniging 

Vrienden van de Abdij van’t Park 

− Exclusieve concertuitvoering van de zeldzame collectie koorboeken van de 

kloosterzusters van Gempe (Sint-Joris-Winge) door Alamire Foundation 

NAJAAR 

• 11 september: 10 jaar restauratiecampagne in Abdij van Park. We nemen dit 

momentum om terug te blikken op de omvangrijke restauratiecampagne en te kijken 

naar de toekomst. 

• 12 september: Open Monumentendag 

 

9.2 Voor het publiek  

• Voor families en gezinnen 

− Parcours met kijk- en doeopdrachten (6-10 jaar) 

− Interactieve kinderaudiotour ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ (8-12 jaar) 

− Expo-bezoek gecombineerd met een natuurwandeling rond de vijvers van 

Abdij van Park of fietsroutetocht langs de abdij 

• Groepsrondleidingen met gids (onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen) 

Afsluiten kan in brasserie De Abdijmolen (onder voorbehoud van geldende 

coronamaatregelen) 

• Abdij by night, elke laatste donderdag van de maand kan je de abdij en de expo 

s‘avonds betreden. Dwaal door de kloosterbibliotheek en de refter en leer gaandeweg 

meer over de norbertijnenorde en haar bewogen geschiedenis:  

− Donderdagen 27 mei, 24 juni & 29 juli, 17u30 tot 21u 

• Beiaardconcert 

− Elke woensdag geeft de beiaardier een concert tussen 17 en 18 uur 
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− Concertreeks Leuven Bells met de vier vaste beiaardiers van (huidige of 

voormalige) norbertijnenabdijen  

− Zondag 20 juni om 15u: Luc Rombouts (Abdij van Park) 

− Zondag 27 juni om 15u: Twan Bearda (Abdij van Grimbergen) 

− Zondag 4 juli om 15u: Elien Van den Broeck (Abdij van Postel) 

− Zondag 11 juli om 15u: Janno den Engelsman (Abdij van Middelburg) 

• Meerdaagse citytrip Leuven: 2 dagen in Leuven | Visit Leuven 



10. PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

LOCATIE Abdij van Park 

Abdij van Park 7 

3001 Leuven 

DATA 04.05 > 01.08.2021 

OPENINGSUREN 

 

TICKETS    

Di > Zo 

10u > 17u30 

12 euro | standaard 

10 euro | kortinghouder 

7 euro | 12 - 18 jaar 

2,4 euro | kansentarief 

gratis | - 12 jaar, ICOM, museumPASSmusées 

WEBSITE www.abdijvanpark.be  
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11. PARTNERS 

 

 

 

 



 

 

 
General Manager: Séverine Provost   beculture.be 
Project Coordinator: Noor Van der Poorten  facebook.com/beculture 
noor@beculture.be - +32 475 47 29 44   instagram.com/beculture 
info@beculture.be - +32 2 644 61 91   twitter.com/beculture 
 


