
Woensdag 16 mei brengen we een bezoek aan de abdij van Tongerlo.  

We beginnen met een bezoek aan de abdij. Onze gids zal vertellen over de boeiende geschiedenis 

van de eeuwenoude abdij en het hedendaagse leven van de norbertijnen. 

Nadien bezoeken we  het da Vincimuseum met het beroemde ‘Laatste Avondmaal’. 

Abt Arnoud Streyters – die in 1554  prins Filips Willem doopte—verwierf in 1545 voor 450 Rijnse 

florijnen een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica van het Laatste Avondmaal, 

dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal van het klooster Santa Maria delle Grazie in Milaan. 

Omdat het originele fresco in de loop der tijden zó erg geleden heeft (dat er van de oorspronkelijke 

schoonheid niet veel meer overblijft) is dit 'Laatste Avondmaal' des te waardevoller geworden.  

Woensdag 16 mei 2018 
De Abdij van Tongerlo 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 
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Het bijna 34 vierkante meter grote doek (4,24 x 8,02 m) zou in 1506-07 zijn gemaakt onder toezicht 

van Da Vinci door zijn leerling Andrea Solari. Volgens Amerikaanse experts is het in elk geval de beste 

replica van het vervagende origineel uit 1498. De hoofden van Jezus en van Johannes worden aan Da 

Vinci zelf toegeschreven omdat er geen onderliggende schets te zien is onder de verflaag. 

Leonardo Da Vinci Andrea Solari 
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De tentoonstelling ‘Van alle kanten’ 

In het da Vincimuseum bezoeken we 

o.l.v. Lydia Mertens, voorzitster van 

Kant in Vlaanderen, de tijdelijke ten-

toonstelling ‘Van alle kanten’. Er zijn 

uitzonderlijke stukken kantwerk te 

bekijken afkomstig uit het patrimoni-

um van de abdij en daterend van ca. 

1650 tot heden. Deze voorbeelden 

van kloskant en naaldkant werden 

vervaardigd in ateliers van Alençon, 

Binche, Brugge, Lier, Mechelen en 

Turnhout en zijn bestemd voor litur-

gisch, burgerlijk of decoratief gebruik. 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 

Info@vsmad.be 

www.vsmad.be 

0477-840 828 

We sluiten de namiddag af met een drankje in het ‘Torenhof’ tegenover de abdij. 

Praktisch ... 

Afspraak om 13.45u aan de toegangspoort van de abdij van Tongerlo - Abdijstraat 40 -  

2260 Westerlo. Parkeergelegenheid aan de abdij. 

Inschrijven kan tot 10 mei 2018 door € 10,00 per persoon over te schrijven op rekening  

BE 50 4529 0482 6118.  


