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This it not a collection

Een bewegend Jezuskindje, geestelijke medicijnen, 
een zakje zand. Doorheen de eeuwen heeft de mens op 
verschillende manieren geprobeerd het ongrijpbare 
grijpbaar te maken. Dit heeft geleid tot een enorme 
rijkdom aan religieus erfgoed in Vlaanderen. Onder 
de titel This not a collection (3.07.2019 – 3.11.2019) 
schept PARCUM in haar eerste collectiepresentatie 
een beeld van dit divers erfgoed. 
Met deze tentoonstelling stelt PARCUM ook 
meteen de eigen collectievorming in vraag. Als 
museum en expertisecentrum voor religie, kunst en 
cultuur, verzamelt, behoudt en beheert PARCUM 
religieuze erfgoedobjecten. Maar is dit erfgoed, dat 
deel uitmaakt van ons collectief geheugen, niet van 
iedereen? En wat kan dit erfgoed vandaag voor ons 
betekenen? This is not a collection daagt de bezoeker 
uit hierover na te denken.

Religieus erfgoed als startpunt voor 
dialoog

Religieus erfgoed is niet alleen verrassend veelzijdig, 
maar ook bijzonder actueel. Al van oudsher stelt 
de mens zich zinvragen. Over culturen en tijden 
heen worden hierop op verschillende manieren 
antwoorden geformuleerd via onder meer culturele 
en artistieke expressies. Ook vandaag nog. Meer dan 
alleen over religie, gaat dit erfgoed ook over menselijke 
bekommernissen, formuleert het antwoorden op 
vragen en belichaamt het diepere en interculturele 
archetypes zoals lichamelijkheid, liefde, schuld en 
verlangen, identiteit en leven en dood. In deze expo 
bevraagt PARCUM het religieus erfgoed als een 
uiting van altijd actuele zingevingsvragen en vanuit 
de betekenis die het hierbij krijgt. Dit voor zowel het 
individu als voor de gemeenschap waartoe hij of zij 
behoort.  
De collectie van PARCUM betreft meer dan 
topstukken alleen. This is not a collection is een 
blauwdruk van de stukken waar PARCUM als 
museum en expertisecentrum voor staat. Ook 
objecten uit de materiële en immateriële cultuur 
worden tentoongesteld. Bijzondere objecten, 
huisvlijt, volkskunst en “religieuze kitsch”, die vanuit 
hun verrassende herkenbaarheid en ontwapenende 
authenticiteit óók iets – en misschien zelfs meer 
– vertellen over de mens als maatschappelijk en 
zingevend wezen. 

Hedendaagse en maatschappelijke 
relevantie van erfgoed

Naast topstukken, bijzondere objecten en alledaagse 
voorwerpen zet PARCUM voor deze tentoonstelling 
weer sterk in op de wisselwerking tussen oude en 
hedendaagse kunst. Voor This is not a collection 
nodigt PARCUM vier Belgische kunstenaars uit: 
Guillaume Bijl, David Claerbout, Berlinde De 
Bruyckere en Ria Pacquée. In de dialoog tussen de 
eigen collectie en het werk van deze kunstenaars stelt 
PARCUM de eigen collectie(vorming) nog verder in 
vraag.
Naast de klassieke audiotour in de expo, kiest 
PARCUM deze keer voor een bijkomende, 
verdiepende tour. Waarom ondernemen mensen nog 
een pelgrimstocht? En hoe kan een ziekenhuispastor 
troost bieden bij een overlijden? Authentieke 
verhalen staan voorop en illustreren hoe dit erfgoed 
ook vandaag nog van betekenis is.
PARCUM nodigt de bezoeker als dialoogmuseum uit 
tot reflectie en dialoog. Wat is religieus erfgoed? Wat 
is een collectie religieus erfgoed vandaag? En wat kan 
een museum voor religie, kunst en cultuur vandaag 
betekenen?

This is not a collection



Allegorie van de Goede Dood, Zuidelijke Nederlanden, 1600-1625 – olieverf op doek, 
181 x 126 cm – Leuven, PARCUM, collectie Abdij van Park, CRKC.0080.0176 
© Borgers-Devriendt
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De tentoonstelling in vogelvlucht

This is not a collection

Allegorie van de Goede Dood

De expo vangt aan met een topstuk uit de collectie 
van Abdij van Park, waar het museum gehuisvest is. 
Vooraan op het schilderij ligt abt Frans van Vlierden 
op zijn sterfbed. Hij was abt van de norbertijner 
Abdij van Park tussen 1583 en 1601. Centraal 
hangt Christus aan het kruis, met bovenaan God 
de Vader. Links en rechts van het kruis bevinden 
zich Maria en de Heilige Norbertus van Gennep  
(ca. 1082 - 1134).
In zijn laatste woorden richt de stervende zich tot 
Maria: “In mijn hoop in de dood, ik smeek u, Maria, 
red mij”. Duivels en demonen aan het hoofdeinde 
van het bed verlekkeren zich op zijn ziel, die als 
een naakte, kleine man uit zijn mond ontsnapt: “Ik 

eis deze ziel, vervuld van zonden.” Maria richt zich 
tot haar Zoon als ze zegt: “Ik bid Je, mijn Zoon, om 
genade voor deze man, Jij, die ook aan deze borst 
bent gezoogd”. Christus op Zijn beurt spreekt Zijn 
Vader aan: “Zie Mijn wonden, Vader, en doe wat 
Mijn moeder vraagt”.
Dit beeld past in een lange traditie van sterfscènes in 
nabijheid van de Heilige Drievuldigheid. Maar het 
is opmerkelijk in zijn soort. Niet alleen door hoe de 
ziel wordt afgebeeld, maar ook door de aanwezigheid 
van Maria. Het schilderij onderstreept zo het belang 
van Maria voor de norbertijnenorde, als patrones en 
beschermheilige. 



Christus op de Koude Steen

Bebloed, met de handen voor het lichaam gevouwen 
en een te zware doornenkroon op het hoofd, zit 
Jezus op een klein muurtje. Zijn blik is bedroefd en 
meewarig naar beneden gericht, een doodshoofd en 
spijkerblok aan zijn voeten. Het betreft de voorstelling 
van Christus op de Koude Steen. Een uitbeelding 
van Jezus die wacht op de berg Golgotha, terwijl de 
beulen het kruis in gereedheid brengen. 
Eigenlijk gebeurt er niets; Hij wacht. In Zijn lijden 
wordt Hij menselijk, herkenbaar en tastbaar. Komt 
Hij het dichtst tot de gelovigen. En precies in die 
herkenbaarheid schuilt ook de kracht van het beeld: de 
toeschouwer wordt bewogen tot empathie. Ondanks 
– of misschien net dankzij – het feit dat er eigenlijk 
niets gebeurt, draagt het beeld een enorme emotie 
uit. Het is het beeld van de opperste eenzaamheid 
en verlatenheid, van de ultieme menselijkheid. Van 
beschouwing en berusting ook, van contemplatie en 
inkeer. 
Beeldjes zoals dit werden, ter ondersteuning van 
de persoonlijke devotie, mogelijk in de kloostercel 
geplaatst. Het meest stille en verstilde beeld uit de 
christelijke beeldcultuur nodigt de toeschouwer uit 
om mee stil te worden … zonder meer.

KING, David Claerbout

Tot die verstilling nodig ook het werk ‘KING’ van 
David Claerbout uit. Uitgangspunt van deze video 
is een foto van Alfred Wertheimer uit 1956 van de 
toen 21-jarige Elvis Presley, wereldster in opmars. 
In een stille zwart-wit-projectie laat de kunstenaar 

de toeschouwer tergend langzaam het lichaam van 
Elvis verkennen. Van de aders op zijn voeten, het 
zweet op zijn linkerdijbeen, tot de moedervlekken 
op zijn bleke huid. Centimeter voor centimeter, 
porie per porie. Een momentopname krijgt tijd, 
wordt ontrafeld en verstild. De kunstenaar gebruikt 
filmtaal om begrippen als beeld, representatie, tijd en 
ruimte te visualiseren. Door de grootbeeldprojectie 
wordt de toeschouwer bijna fysiek meegenomen 
in het glijden van de tijd. David Claerbout gaat 
in tegen het verwachtingspatroon. Hij maakt de 
toeschouwer bewust van zijn eigen kijkgedrag, 
dwingt hem te vertragen, stelt zijn geduld op de proef 
en confronteert hem met de verschillende manieren 
waarop een beeld kan worden beleefd.  
In deze verstilling wordt een breed spectrum aan 
emoties en ervaringen aangesproken. Dat zien we 
ook in heel wat middeleeuwse kunst, maar toch 
vooral in het beeldtype ‘Christus op de Koude Steen‘. 
Ook David Claerbouts KING laat de toeschouwer 
zo dicht mogelijk komen bij een van de meest 
charismatische figuren van zijn tijd. Bij een lichaam 
dat snel zal transformeren van normaal – menselijk, 
herkenbaar en toegankelijk – naar bovennormaal, 
een ster. De tijd lijkt stil te staan, afstand en grenzen 
verdwijnen. Er gebeurt niets, maar in het hoofd van 
de kijker, gedreven door een impuls dichterbij te 
komen, gebeurt heel veel. Het beeld maakt aanwezig 
wat afwezig is, als een poging om te vatten wat niet 
vatbaar is. 



David Claerbout, KING (after Alfred Wertheimer’s 1956 picture of a young man na-
med Elvis Presley), 2015-2016, single channel video projection, black & white, silent, 
HD animation, 10 min - Courtesy of the artist

Christus op de Koude Steen, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1500 – hout, h: 35,5 cm – 
Leuven, PARCUM, collectie Zusters Annonciaden van Huldenberg, CRKC.0073.0004 
© Borgers-Devriendt

<

This is not a collection

De Kruisdraging, Michiel Coxcie

De kruisdraging van Christus is altijd een erg populair 
thema geweest binnen de religieuze schilderkunst. 
Het stelt Christus voor op Zijn tocht naar Golgotha. 
In deze gebalde compositie zien we Christus ten halve 
lijve het zware kruis op Zijn schouders torsen; op de 
achtergrond wordt één van de misdadigers die samen 
met Christus gekruisigd zal worden, hardhandig 
door een soldaat weggeleid. 
Het schilderij werd geschilderd door Michiel Coxcie 
(1499-1592), ook wel de Vlaamse Rafaël genoemd. 
Coxcie werd in 1499 in Mechelen geboren en genoot 
vermoedelijk in Brussel zijn opleiding als schilder. In 
1529 trok hij op studiereis naar Rome waar hij zich 
verdiepte in de antieke oudheid en in het werk van 
Da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564) en 
Rafaël (1483-1520). Bij zijn terugkeer in 1539 werd 
hij als vrij meester opgenomen in het Sint-Lucasgilde 
van Mechelen. Hij ontwikkelde zich tot een 
gerespecteerd renaissanceschilder met een enorme 
atelierproductie, waaronder zich zowel schilderijen, 
als altaarstukken en ontwerpen voor glasramen en 
wandtapijten bevonden. Hij was de meest geliefde 
schilder van Karel V (1500-1558) en werd hofschilder 
van Filips II (1527-1598), wat hem verschillende 
prestigieuze opdrachten voor al even prestigieuze 
opdrachtgevers uit Antwerpen, Mechelen, Leuven en 
Brussel opleverde. Coxcie bleef tot op hoge leeftijd 
actief en stierf met een penseel in de hand; in 1592 
verongelukte hij op 93-jarige leeftijd bij de val van 
een stelling tijdens restauratiewerkzaamheden 
aan een van zijn schilderijen in het stadhuis van  
Antwerpen. 
Deze tot dan toe onbekende Kruisdraging werd 
tijdens een inventarisatie door CRKC-PARCUM bij 
de Paters Redemptoristen in Jette ontdekt.

Michiel Coxcie, De kruisdraging, Zuidelijke Nederlanden, 1575-1600 – olieverf op 
paneel, 133 x 109 cm – Leuven, PARCUM, collectie Paters Redemptoristen van Jette, 
CRKC.0156.0295 © Borgers-Devriendt
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Courtyard Tales, Berlinde De Bruyckere

Berlinde De Bruyckere is een vaste waarde binnen 
het hedendaagse kunstlandschap. Haar oeuvre 
bestaat uit sculpturen, installaties, tekeningen en 
aquarellen; haar vocabularium uit dekens, opgezette 
paarden en dierenhuiden, vervormde lichamen, 
uitvergrote lelies, geweien, takken en bomen in was. 
Kwetsbaarheid en fragiliteit staan centraal. 
Voor Courtyard Tales werkte de kunstenares met 
dekens, die ze ditmaal meer dan een jaar in de tuin 
van haar atelier liet liggen.  Ze kunnen geen warmte 
en bescherming meer bieden, maar zijn fragiel, vol 
gaten en wonden. Opgebouwd in verschillende 
lagen, belichamen ze de verschillende lagen van de 
menselijke geest. Elke laag zadelt de toeschouwer 
op met nieuwe betekenissen en herinneringen. De 
kunstenares zegt over dit werk: “Het moment waarop 

ik besloot de dekens aan de muur te hangen, moest ik 
meteen denken aan de nagels van het kruis, alsof je 
een lichaam aan de muur hangt (…). Het deken werd 
zo kwetsbaar en fragiel dat het dezelfde kwetsbaarheid 
vertoonde als dat van een gewond lichaam, maar ook 
eenzelfde vorm van schoonheid”. 
Het deken is, via het bed als dé plek van geboorte 
tot dood, verbonden aan de meest intieme vorm van 
lichamelijkheid en menselijkheid. Opgehangen en 
ontdaan van zijn oorspronkelijke doel, getuigt het 
vooral van een lichaam dat er niet meer is. 
Ook het beeld van Christus aan het kruis is het beeld 
van Zijn opperste lichamelijkheid. Tegelijk is Zijn 
lichaam ook getuige van Zijn goddelijke natuur, en 
alle hoop en schoonheid die daarin vervat liggen. Het 
lijden van Christus moet getoond worden, als bewijs 
van Zijn menselijke én goddelijke natuur. 

Twee professiekroontjes, België, 20ste eeuw – textiel, d: 22 cm – Leuven, PARCUM, 
collectie Dochters van Maria van Willebroek, CRKC.0145.0014
© Borgers-Devriendt

Berlinde De Bruyckere, Courtyard tales, 2017-2018, dekens, hout, polyurethaan, epoxy, 
H 275 x 270 x 42 cm - Courtesy Berlinde De Bruyckere en Hauser & Wirth Gallery  
© Mirjam Devriendt
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Professiekroontjes

Talrijke artefacten uit de materiële cultuur van 
vrouwelijke religieuzen getuigen van een andere weg 
om, naast het lijden, één te worden met Christus: de 
liefde. De idee van de mystieke liefde is ontstaan uit 
het Hooglied, een oudtestamentische tekst die de 
liefde tussen bruid en bruidegom beschrijft. Reeds in 
het vroege christendom werd deze tekst verklaard als 
een allegorie van de mystieke liefde tussen Christus 
en Zijn bruid, de menselijke ziel. Vooral vrouwelijke 
religieuzen streefden eenzelfde verbintenis zoals 
beschreven in het Hooglied na. Een mystieke ervaring 
waarbij de ziel verheven en één wordt met het 
goddelijke. Deze spirituele verbintenis werd bezegeld 
in een mystiek huwelijk. Ontroerender nog dan de 
kroontjes, getuigt het doosje met de doorgeknipte 
ringen van deze mystieke verbintenis – een liefde tot 
in de dood.

Reliekbeeld Heilige Clara

De collectie van PARCUM kent een bijzonder 
groot aantal relieken. Relieken of relikwieën zijn 
overblijfselen van of voorwerpen gerelateerd aan 
bepaalde heiligen, en die ook als dusdanig vereerd 
worden. In de middeleeuwen tierde de verering 
van relieken welig, wat vaak ook tot misbruik 

leidde. De verering van relieken is, mede als gevolg 
hiervan, omstreden; sommigen wijzen het gebruik 
af als afgoderij. De katholieke Kerk verbiedt het 
handelen in eerste- en tweedegraadsrelieken, 
handel in derdegraadsrelieken is wel toegestaan, 
mits toezicht van een kerkelijke overheid en 
onder ede van een echtheidsverklaring. Hoewel 
dus vaak omstreden, zijn ze een restant, een 
relict, een overblijfsel van wat eens was. Maar ze 
zijn ook een spoor, een spoor tot kennis van het 
verleden en van hieruit ook het heden.  
Eén van de meest vreemde en intrigerende 
beelden uit de collectie van PARCUM is het 
gefragmenteerde reliekbeeld van de Heilige 
Clara. Het bestaat uit een romp in textiel en 
gips, een hoofd, handen en voeten in was. Een 
cilindervormige reliekhouder met een reliek is 
bedoeld om in de romp te steken. Het opschrift 
in de reliekhouder vermeldt: “Ex os Stae Clara 
v(irgo) et m(artyr)” - uit het gebeente van de 
Heilige Clara, maagd en martelares. Over welke 
Heilige Clara het precies gaat, is niet duidelijk. 
Nader onderzoek dringt zich op. Het beeld is 
afkomstig van de Grauwzusters van Antwerpen 
en heeft als reliekbeeld waarschijnlijk, aangekleed 
en opgesmukt, in een glazen grafkist gelegen.

Frans Reper, Reliekbeeld Heilige Clara, 19de-20ste eeuw – gips en was, h: 103 cm 
(romp) – Leuven, PARCUM, collectie Grauwzusters van Antwerpen, CRKC.0004.0001 
© Borgers-Devriendt

<

This is not a collection



Bewegend Jezuskindje in kribbe

Eén van de mooiste en misschien meest ontroerende 
objecten uit de collectie van PARCUM is dit 
Christuswiegje. Een wassen Christuspopje ligt in 
een strooien kribbe, geborgen onder een stolp. De 
sokkel in zilverbeslag is gemaakt in Antwerpen. 
Er staat een voorstelling op van de aanbidding 
van de herders, en de tekst: “besorght door suster 
Christina Moerman moeder 1734”. De rest van het 
ensemble is vermoedelijk van een latere datum. Het 
geheel rust op een klein houten kastje. Dankzij een 
opwindmechanisme kan de pop de armen bewegen 
en de ogen openen en sluiten.

Dergelijke wiegjes moeten zorgen voor een diepere 
mystieke beleving van het Christuskind. Sommige 
teksten vermelden hoe ze tijdens de kerstnacht 
voor het altaar worden gezet. De zusters zingen 
kerstliederen en komen één voor één naar voor om 
Christus in het wiegje te wiegen. Waarschijnlijk werd 
ook dit wiegje tijdens de kerstperiode in het klooster 
opgesteld. In de collectie van PARCUM bevinden 
zich ook twee muziekdozen die in het kastje 
passen en waarop kerstliederen kunnen worden  
afgespeeld.
Christuswiegjes als deze kwamen vooral voor in de 
Zuidelijke Nederlanden. Er zijn er maar weinig van 
bewaard. 

Bewegend Jezuskind in kribbe, Antwerpen, 1734 (sokkel), 1875-1925 (Christuskind) 
en 1ste helft 20ste eeuw (kast) – hout, zilver, glas, metaal, stro, was en textiel, 170 x 
69,5 x 60 cm – Leuven, PARCUM, collectie Zusters Apostolinnen van Berchem, 
CRKC.0002.0067, CRKC.0002.0334, CRKC.0002.0492  © Borgers-Devriendt
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Madame going on pilgrimage to Lourdes, 
Ria Pacquée

Vlaanderen kent een lange en rijke traditie van 
processies, stoeten en ommegangen. Zo toont 
een tekening uit 1899 in deze expo de volledige 
Rozenkransprocessie van Lier. Ondertussen een 
belangrijk stuk immaterieel erfgoed. Het werk wordt 
in dialoog gebracht met werk van Ria Pacquée. Ze 
kan beschouwd worden als een van de pioniers van 
de performancekunst in België.  Ze brengt toevallige 
situaties uit het alledaagse leven in beeld. Dat doet 
ze nu eens als toeschouwer via foto’s en video’s, dan 
weer als deelnemer via haar performances. Haar 
belangrijkste werkterrein is de straat, waarin ze zich 
discreet opstelt. 
In 1981 introduceert ze ‘Madam’ die zich, opgevoerd 
door haarzelf, mengt onder de bezoekers van 

een sociaal gebeuren: de paardenrennen, een 
bloemenfestival, het carnaval, een hondenshow. In 
1984 gaat Madam ook op bedevaart naar Lourdes. 
“Bedoeld om perfect op te kunnen gaan in de massa,” 
zo zegt Ria Pacquée, “moest ‘Madam’ zoveel mogelijk 
gewoon “zijn” en “gewoon zijn”. Ik kreeg meer 
bedenkelijke blikken als Ria dan als ‘Madam’.”
Pacquée haar werk legt het gedrag van de massafiguur 
bloot en onderzoekt de relatie tussen individu en 
gemeenschap. Ze verkent ook de dunne grens tussen 
fictie en realiteit en houdt de toeschouwer een spiegel 
voor van mechanismen, constructies en rituelen in 
de maatschappij. De kunstenares onderzoekt het 
begrip ‘identiteit’ en haalt het op verschillende 
manieren onderuit. Ze benadrukt identiteit als een 
open en dynamisch gegeven, in constante dialoog 
met de buitenwereld.

Ria Pacquée, Madame going on pilgrimage to Lourdes, 1989, 16 prints on canvas, 50 x 
75 cm (elk) - Courtesy of the artist 
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Het leven in Vlaanderen is, bewust en onbewust, 
doordrongen van het katholieke geloof en de 
katholieke erfenis. Dat blijkt uit een zeer breed en rijk 
palet aan religieuze objecten. De katholieke stempel 
blijft ook niet beperkt tot de kerk en de geloofsbeleving 
alleen, maar strekt zich uit over het hele sociale 
en culturele leven. Het gevolg is een bijzondere 
rijkdom aan devotionalia, liturgische voorwerpen en 
katholieke volkskunst. Heel wat voorbeelden daarvan 
staan opgested in de tentoonstelling. Ze getuigen niet 
alleen van een katholiek geloof op zich, maar ook van 
de gebruiken, rituelen, waarden en normen die eruit 
zijn voortgevloeid.  

Heilige Antonius van Padua

De Heilige Antonius van Padua is misschien wel één 
van de meest bekende en meest vereerde heiligen. Hij 
wordt aangeroepen tégen tal van kwaadaardigheden, 
zoals besmettelijke ziekten, koorts, onvruchtbaarheid, 
de duivel, hekserij en ketterij. Daarnaast is hij ook de 
patroonheilige van bakkers, mijnwerkers, reizigers 
en - naast nog heel wat anderen - ook voor de 
aardbeienverkopers in Rome.
Maar de Heilige Antonius wordt vooral ook 
ingeschakeld voor het terugvinden van een verloren 
voorwerp. In heel wat Vlaamse gezinnen maakt een 
beeld of prent van de Heilige Antonius vast deel uit 
van het interieur. Vanaf de 19de eeuw ontstaat het 
gebruik om brood te schenken aan de armen, het 
zogenaamde Sint-Antoniusbrood, als een voorwerp 
wordt teruggevonden. Maar als een voorwerp niet 
snel genoeg gevonden wordt, moet Antonius het 
ook ontgelden. In sommige streken wordt zijn beeld 
dan omgedraaid, met het gezicht naar de muur. Het 
wordt in een hoek van de kamer gezet, naar de kelder 
verbannen of zelfs onder een druppelende kraan 
geplaatst. Het kan verkeren…

Devotieprent Alziend Oog

Deze devotieprent met het alziende oog van God 
illustreert treffend hoe het katholieke geloof ook 
in de huiskamer aanwezig was en is. Want al kan je 
geloof niet vatten, gelovigen hebben graag houvast. 
Dat verlangen om het ontastbare tastbaar te maken, 
heeft geleid tot een enorme rijkdom aan beelden, 
devotionalia, tradities en gebruiken, van op de 
kerkbank tot aan het huiskamerbehang. Elke zondag 
is er de zondagsmis, processies trekken door de 
straten, op geregelde tijdstippen wordt er gebiecht en 
zegent de pastoor huisdieren, vee, auto’s en nieuwe 
gebouwen. Heiligenbeeldjes staan op de schouw, de 
huiszegen hangt aan de muur, gewijde palmtakjes 
zitten achter het kruisbeeld of wijwatervat. Wie 
regelmatig een offer brengt of goede daden verricht, 
wordt beloond met een aflaat of zoveel dagen minder 
in het vagevuur. 

Liturgische speelset

Een ander bijzonder object is deze liturgische 
speelset. Als een echte poppenkast ontvouwt ze 
zich tot een kerkinterieur met meubilair, liturgische 
objecten en miniatuurfiguren. Met de verschillende 
attributen en figuren kunnen de zeven sacramenten 
worden uitgebeeld: doopsel, vormsel, huwelijk, 
priesterwijding, eucharistie, biecht en Heilig Oliesel. 
Deze houten speelset was een toegankelijke manier 
om kinderen vertrouwd te maken met het verloop 
van de mis, de christelijke liturgie en de verschillende 
sacramenten. Maar het was ook gewoon leuk 
speelgoed, waar men kinderen maar al te graag mee 
zag spelen. Je kon zelfs miniatuuraltaartjes kopen, 
met alles erop en eraan. Ideaal ook om toekomstige 
misdienaars de kneepjes van het vak bij te brengen. 

Liturgisch Speelset, België, 1875-1925 – hout, papier, metaal en stof, 74 x 76 x 65 cm (h 
x b x d) – Leuven, PARCUM, privécollectie, CRKC.0110.0024
© Borgers-Devriendt

Devotieprent Alziend Oog, België, 20ste eeuw – hout en papier, 34 x 44 cm – Leuven, 
PARCUM, privécollectie, CRKC.0110.0224
© Borgers-Devriendt

Heilige Antonius van Padua, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1800 – terracotta, h: 54,5 
cm – Leuven, PARCUM, collectie Gasthuiszusters-Augustinessen van Antwerpen, 
CRKC.0007.0046  © Borgers-Devriendt
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Installatie ‘Verkoopstand Religieuze 
Objecten’, Guillaume Bijl

Guillaume Bijl is een referentie binnen de hedendaagse 
kunst. In zijn werk onderzoekt hij de grens tussen 
kunst en maatschappelijke werkelijkheid. Hij zet zich 
af tegen de conceptuele kunst en is ervan overtuigd 
dat kunst een zo breed mogelijke en voor een 
publiek herkenbare werkelijkheid moet verbeelden. 
Zijn oeuvre bestaat uit levensgrote en levensechte 
installaties en is vaak doorspekt met humor en ironie. 
Zijn installaties van een autorijschool, een frituur, 
een turnzaal, een lampenwinkel en zoveel meer, zijn 
nauwelijks van de echte te onderscheiden. Om die 
typische sfeer te evoceren, maakt Bijl gebruik van 
eenvoudige voorwerpen uit het alledaagse leven. Zijn 
werk lijkt in die zin wel een archeologie van de late 
20ste en begin 21ste eeuw.

Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Guillaume 
Bijl een nieuw werk. De installatie ‘Verkoopstand 
Religieuze Objecten’. Ingericht als een typische 
souvenirshop zoals te vinden in Scherpenheuvel, 
neemt de kunstenaar de bezoeker mee in zijn realiteit. 
De paternosters, de kaarsen en de kruisjes, je vindt 
ze allemaal terug in het werk. Door de installatie in 
de museumshop te plaatsen, wordt de bezoeker nog 
meer geconfronteerd met de vraag: wat is realiteit 
en wat is fictie? De werken van Bijl nodigen de 
bezoeker uit tot reflectie en dialoog. Wat is kunst? 
Wat is erfgoed? Wat maakt een object tot erfgoed? 
Hoe relatief is ‘collectief geheugen’? Wat maakt iets 
(kunst)historisch waardevol? Wat met erfgoed naar 
de toekomst toe? Kortom, is this a collection? 

Guillaume Bijl, Installatie ‘Verkoopstand Religieuze Objecten’, 2019, Mixed media - 
Courtesy of the artist © Borgers-Devriendt
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Praktisch

This is not a collection 
van 3 juli tot en met 3 november 2019

PARCUM
Abdij van Park 7
3001 Leuven
016 40 60 73
info@parcum.be

Openingsuren
Dagelijks  10:00 – 17:00
Maandag Gesloten

Gesloten op feestdagen

Tickets
Standaard  € 10
Kortinghouder  € 8
- 18 jaar  € 5
- 12 jaar  Gratis

Rondleidingen
Voor groepen
Expo tour (90 min.)
€ 70 voor de gids + ticket

Combi tour Expo + Abdij van Park (120 min.)
€ 90 voor de gids + ticket

Dialoogrondleiding (90 min.)
Een gids neemt je mee door de expo, samen met iemand met een eigen kijk op de werken.
€ 70 voor de gids + ticket

Slow art rondleiding (90 min.)
Neem samen met een gids de tijd om stil te staan bij enkele werken uit de expo. Je verdiept je in drie à vier 
werken en leert met een andere blik kijken naar de artefacten.
€ 70 voor de gids + ticket

Max. 20 personen per gids
Reserveren via bezoek@parcum.be

Voor individuele bezoekers
Slow art rondleiding (90 min.)
Neem samen met een gids de tijd om stil te staan bij enkele werken uit de expo. Je verdiept je in drie à vier 
werken en leert met een andere blik kijken naar de artefacten.
Op vaste tijdstippen: 14/7, 4/8, 13/10 en 3/11, afspraak om 10u45 aan de balie. 
Je betaalt je inkomticket + € 3 voor de gids



Perscontact

Curator 
Liesbet Kusters 
016 40 60 73 
liesbet.kusters@parcum.be 

Perscontact 
Wouter Jaspers
016 40 60 73 
wouter.jaspers@parcum.be 

Persfoto’s
Op www.fl ickr.com/photos/parcum kan u een selectie aan afb eeldingen downloaden. Op aanvraag kunnen 
ook andere afb eeldingen ter beschikking gesteld worden. Gelieve de bijhorende credits te vermelden.


