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Hertog Jan lezing 2017: een terugblik 
De – inmiddels vierde – Hertog Jan lezing werd op 5 april 2017 verzorgd door de heer Stefan van Lani, 

historicus en archivaris van de Abdij van Park nabij Leuven. We waren te gast op een toepasselijke plek, 

namelijk bij de Abdij van Postel. 

 
Foto: Abdij van Postel 

 

De lezing, met de titel ‘De sociale, economische en politieke rol van de abdijen in het Hertogdom 

Brabant tijdens het Ancien Régime’, bestond uit drie delen.  

In een algemene inleiding werden de ruim tachtig aanwezigen geïnformeerd over de verschillende 

abdijen in het oude Brabant en over de relatie met overheden, kerk en burgers. Van waar komen die 

kloosterlijke orden, wie waren daar de inspirators van, hoe was de verbinding met de adel, die een 

beroep op hen deed om abdijen te stichten. 

De Norbertijnen stichtten veel kloosters in de Nederlanden, ook Postel, Averbode, Park en Tongerlo. Het 

grondbezit is mede ontstaan uit adellijke schenkingen. Nergens in de wereld waren zoveel abdijen als in 

dit gebied. Tongerlo was de grootste abdij in Brabant, met 10.000 ha grondbezit. 

In de middeleeuwen waren abdijen trendsetters van vernieuwing, bijvoorbeeld door het ijzer smeden 

voor de landbouw en het stichten van molens Het ambachtelijk bestel was ‘semi-industrieel’. 

Norbertijnen kregen vaak van de Hertog boerderijen en landerijen, deels verkregen ze deze ook door 

eigen ontginningen. 



 

 

De Franse Revolutie vormde 

een abrupte breuk met het 

maatschappelijke bestel zoals 

dit tot dan bekend stond. De 

Fransen schaften alle 

kloosters en abdijen in de 

Zuidelijke Nederlanden af. 

Nadien gaf de nieuwe 

Grondwet vrijheid van 

oprichting. Nu slaat de 

vergrijzing staat toe in de 

kloosters. 

 
Foto: Aanwezige vrienden in het 

Gasthof 

Vervolgens ging de heer Van Lani in op de rol van abdijen in het Hertogdom Brabant. De abdijen 

bezaten gezamenlijk ruim 43.000 ha; twaalf abten vormden de geestelijke stand in de Staten van 

Brabant. Met de revolutie is dit systeem weggevaagd. 

Aansluitend nam de heer Van Lani ons mee in het eeuwenoude archief van de Abdij van Park (ruim 80 

meter aan archief in Park, incl. de 2000 oorkonden!). De invloed op landschap en landgoederen wordt 

aan de hand van historische kaarten in beeld gebracht. In 1129 stichtte Hertog Godfried met de Baard 

de abdij van Park. De Norbertijnen startten met de bouw en de ontginning. Enkele decennia later startte 

de abdij met het proces van verwerven van parochies. Rond 1665 was er onder de 32e abt een 

intellectuele en economische bloeiperiode.  Het domein telde 3500 ha landerijen, 21 pachthoeven, een 

watermolen en zestien parochies. Alles is opgenomen in vier kaartenboeken. De kern ligt in een straal 

van 35 km rond Leuven. Toen de abdijen na de Franse tijd het grote areaal aan landbouwgronden kwijt 

zijn geraakt, moest men op zoek naar nieuwe verdienmodellen, zoals bierbrouwen en onderwijs. 

 

Concluderend. De ontwikkeling van het duidelijk aanwezige 

netwerk van abdijen hangt samen met de ontwikkeling van het 

Hertogdom en het landschap. Er was voor elke abdij sprake van 

een totaalsysteem incl. landbouwuitbating en parochies. En 

heden ten dage kunnen we van dit landschap belangrijke 

relicten terugvinden. De abdij van Park vormt een 

belangwekkend Brabants cultureel erfgoed. We kunnen putten 

uit de bijzondere archieven en linken leggen met het leven en 

het landschap van heden. 

 

Voor meer informatie: www.parkabdij.be  

Een uitgebreidere samenvatting van de lezing, alsmede foto’s 

zijn binnenkort te zien op www.brabantselandgoederen.eu 
 

Foto: de bezoekers lieten zich na afloop het abdijbier goed smaken 



 

 

Vrienden- en Vrijwilligersdag 2017: Kasteel Heeswijk 
De vijfde Vrienden- en Vrijwilligersdag vindt plaats op zaterdag 7 oktober a.s. Om 14.00 uur zijn alle 

vrienden van de stichting en de bij de aangesloten landgoederen werkzame vrijwilligers van harte 

welkom op Kasteel Heeswijk, te Heeswijk-Dinther. De directeur van het kasteel, historicus Luc Eekhout, 

zal ons alles vertellen over de geschiedenis van het kasteel. Aansluitend nemen we in groepen een 

nader kijkje in dit bijzondere rijksmonument. 

 

Foto: Kasteel Heeswijk 

In het gebied waar Kasteel Heeswijk staat, is vaak strijd gevoerd. Het kasteel kent daardoor een 

bewogen geschiedenis en speelde een rol van betekenis in de wordingsgeschiedenis van onze provincie. 

Onder invloed van de tijd en de wijze waarop oorlog werd gevoerd, onderging het kasteel verschillende 

gedaanteveranderingen. Toen haar strategische rol afnam, werd Kasteel Heeswijk een chique buiten van 

de Brabantse elite. Het huidige kasteel is verbouwd naar de inzichten van André Baron van den 

Bogaerde, de eerste gouverneur van de Koning in de tijd dat de provincie Brabant zich uitstrekte tot 

voorbij Brussel en nog centraal lag in Koninkrijk der Nederlanden. 

Het was een schilderij met een jachtpartij bij Kasteel Heeswijk dat André Baron van de Bogaerde 

prikkelde de voormalige waterburcht te kopen. De faam van het kasteel was voldoende om in 1834 tot 

de aanschaf te besluiten, zonder het in het echt gezien te hebben. Hij betaalde voor het kasteel met 

landerijen 72.500 gulden en ging er wonen met zijn vrouw Eugénie Papejans van Morchoven genaamd 

Van der Strepen en hun kinderen Amedée, Louis en Alberic.  

Na een turbulente familiegeschiedenis staat hun woonpaleis nu open voor publiek. Met een nieuwe 

aanpak steeg in 2016 het bezoekersaantal met 25%. Met een kleine vaste staf is het vrijwilligerscorps 



 

 

van circa honderd mensen een belangrijke factor in de personele organisatie. Allen zijn ingedeeld in 

teams en commissies. Directie en teamleiders hebben een regulier management overleg over 

uitvoerende en beleidszaken. Een beleidsplan geeft transparantie en richting aan de organisatie. 

 

Foto: de Chinese kamer van Kasteel Heeswijk 

Vanuit het kasteel worden nu de banden aangehaald met de drie andere monumenten in het dorp: de 

abdij, de molen en de museumboerderij. Onlangs is de abdij weer begonnen met het brouwen van het 

eigen bier. Het abdijbier en het proeflokaal zijn inmiddels een succes geworden. Op deze locatie wordt 

de Vrienden- en Vrijwilligersdag dan ook afgerond. In de Abdij van Berne (op 5 minuten rijden) staat het 

abdijbier voor u klaar! U vindt meer informatie over het kasteel via: www.kasteelheeswijk.com 

Wanneer u deze dag wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar: 

info@brabantselandgoederen.eu en daarbij aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Na 

aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving naar het kasteel en abdij. De kosten voor 

deze middag bedragen € 10,00 per persoon. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL09 RABO 0131 2705 75 o.v.v. Vriendendag 2017. 
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