
Meditatieve tentoonstelling  
van de Kruisweg van de Stilte  
(Armand Demeulemeester)  
uit de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren 
 
Vandaag ondergaat de abdij van Westvleteren een grondige verbouwing.  
In de traditie van de cisterciënzerorde verbouwen de monniken 
sober, in grote eenvoud en milieubewust.  
De inkomsten van de brouwerij volstaan niet om die verbouwing te realiseren.  
In de overtuiging dat de abdij niet voor zichzelf alleen leeft  
en als gastvrij huis een wezenlijke bijdrage biedt aan Kerk en samenleving,  
doet zij een beroep op wie haar bouwproject financieel wil steunen. 
 

 
Hoe steunen? 
 

Giften vanaf 40 euro met fiscaal attest:  
Forum voor Erfgoedverenigingen,  
Oude Beurs 27, B-2000 Antwerpen.  
IBAN: BE68 7450 1820 3434; BIC: KREDBEBB; 
met vermelding: kloosterbouw 2011. 
 

Giften zonder fiscaal attest:  
Abdij Sint-Sixtus vzw,  
Donkerstraat 12, B-8640 Westvleteren.  
IBAN: BE47 4673 3527 0180; BIC: KREDBEBB; 
met vermelding: kloosterbouw 2011.  
 

Contact: economaat@sintsixtus.be of 057/40.03.76  
Info: www.sintsixtus.be              

      met bijzondere dank aan: 

Waar naartoe? 
 

Kruisweg van de Stilte 
Meditatieve tentoonstelling en  
events in abdij Keizersberg Leuven  



KRUISWEG VAN DE STILTE 
Meditatieve tentoonstelling  

in  

abdij Keizersberg 
Mechelsestraat 202, Leuven 
                                                         

10 september – 6 november 2011 

 
Elk weekend   

op zaterdag: 14u tot 17u; 

op zondag: 11u tot 18u. 

Elke zondag is er duiding door een gids (ca. 30 min.) om 11u15 en om 16u. 

Op Allerheiligen dinsdag 1 november: regeling zoals op zondag. 
 

Elke woensdag  
is de tentoonstelling geopend van 14u tot 20u. 

 

Groepen (vanaf 10 pers.)  
op afspraak (ook op dagen buiten tijden voor publiek) 

 via elektronisch aanvraagformulier op www.keizersberg.be. 
 

De Kruisweg van de Stilte is gratis toegankelijk voor individuele bezoekers en groepen. De staties staan 

opgesteld in de kruisgang van de abdij. Ook na de avonduitvoeringen en -voorstellingen (zie: 

evenementenprogramma) is de kruisweg nog even te bezichtigen. 
 

Ter plaatse kan de bezoeker zich diverse publicaties aanschaffen, waarvan de opbrengst integraal naar 

Westvleteren gaat: de tentoonstellingsbrochure, de reproductie van de Kruisopneming, de CD-rom met de 

staties van Armand Demeulemeesters kruisweg, het gedachtedoosje, het boek De Kruisweg van de stilte. 

Eigen-zin-nig, e.a. Dorstlessers in de cafetaria.  
 

N.a.v. de eerste internationale Dag van de Stilte op zondag 30 oktober is er in de marge van de Kruisweg 

van de Stilte een Cult-uur van de Stilte om 16u. 
 

 

 

KRUISWEG VAN DE STILTE 
Evenementenprogramma  

in  

abdij Keizersberg 
Mechelsestraat 202, Leuven 
 

ten voordele van bouwfonds Westvleteren 

 
����vrijdag 9 september (20 u)  

     Openingsavond – Kruisweg van de Stilte (org.: Keizersberg & stad Leuven) 
 

       Lezing door abt Manu van Hecke ocso, abt van Westvleteren  

       Toespraken door  

Mark Butaye o.p. (curator), Peter Peene (voorzitter Davidsfonds) 

 en Dirk Vansina (schepen Monumentenzorg en Toerisme Leuven)  

       Mini-concert door Koristen van Keizersberg: 

20ste-eeuwse religieuze muziek van Vlaamse componisten 

       Receptie 

       Inkom: vrij 



 

����zondag 11 september (10u-18u) 

     Open Monumentendag – thema ‘conflict’  
 

       Plechtige gregoriaanse Hoogmis (10u) en Vespers (15u) 

       Rondleidingen met toelichting bij het conflict Jezus versus overheid (kruisweg), 

  de Apokalyps (glasramen abdijkerk) en het Benedictusmonument (voorplein) 

       Inkom: vrij 

 

����donderdag 15 september (20u) 

     Concert – Tu rosa, tu lilium (org.: Keizersberg & KBC) 
 

      Vocaal ensemble Psallentes, o.l.v. Hendrik Vanden Abeele,   
zingt sequensen en hymnen ter ere van Maria, waaronder ook het fameuze Stabat Mater  

      Inkom: € 16 / € 14 (-26 j/+55 j)  

 

����donderdag 29 september (20u)  

     Evocatie – Stil over ≈ wegen (org.: Keizersberg & De Kovel) 
 

      Poëtisch en verhalend programma met muzikale effecten en projectie van de Kruisweg van de Stilte  

door gelegenheidsduo Dirk Hanssens osb en Jos Stroobants 

      Inkom: vrije bijdrage 
 

����vrijdag 7 oktober (20u) 

     Concert – De muziek van de stilte (org.: Davidsfonds) 
 

      Kwartet Gospodi, met P. Stevens, M. Wittoek, W. Mertens en F. Meireson, 
maakt met Byzantijnse gezangen de innerlijke kracht van de orthodoxe traditie voelbaar 

      Inkom: € 10 / € 8 (-26 j/+55 j/DF-leden) 

 

����dinsdag 18 oktober (20u) 

     Lezing – Kruisweg van een medelijdende (org.: Keizersberg) 
 

      Exegeet en kunstminnaar Peter Schmidt  

belicht de originaliteit van de Kruisweg van de Stilte  

en ‘plaatst’ daarbij zijn maker Armand Demeulemeester tussen traditie én vernieuwing 

      Inkom: vrije bijdrage   
 

����vrijdag 28 oktober (20u) 

     Concert – En toen werd het stil (org.: 30CC) 
 

      Vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca, o.l.v. Dirk Snellings, 

brengt de polyfone Dodenmis (Requiem) van Johannes Prioris (ca. 1515)  

      Inkom: € 16 / € 14 (-26 j/+55 j) 

      Extra: gratis inleiding om 19u15 in de kapittelzaal van de abdij door musicologe Sofie Taes 

 

 
Tickets voor de concerten (vanaf 27 augustus):  
 

30CC Ticketbalie 

Tweebronnen, Diestsestraat 49, Leuven 

Ticketlijn 016/300.900 of online ticketing via www.30cc.be   
 

Concertpas voor de drie concerten (Psallentes, Gospodi & Capilla Flamenca): € 30 
 

 



 
 

De Kruisweg van de Stilte – die ooit stabiliteit beloofde in het stille pand van de 

Sint-Sixtusabdij van Westvleteren – doet tijdens de bouwwerkzaamheden in 

deze trappistenabdij van de Westhoek een ‘ronde van Vlaanderen’.  

Na tentoonstellingen in o.a. Brugge, Ieper, Gent en Antwerpen is dit 

meesterwerk van Armand Demeulemeester vanaf 10 september tot en met 6 

november 2011 te gast in de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg.  
 

De meditatieve tentoonstelling in de kruisgang van de abdij wordt omkaderd door een leerrijk, 

meditatief en cultureel evenementenprogramma waaraan de stad Leuven, het cultuurcentrum 30CC, de 

K.U.Leuven, het Davidsfonds, De Kovel, KBC en drukkerij Peeters loyale steun verlenen. 
 

 
  

 

                          
 

 

                 
 
 

 

BESCHERMCOMITE BOUWPROJECT WESTVLETEREN: 

Gouverneur Paul Breyne (ere-voorzitter), baron Rik Donckels (voorzitter), Bruno Craps (vice-voorzitter en 

bouwfondscoördinator), Rik Branson, Jan Callebaut, Ann Demeulemeester, Rik De Nolf, Lieve De Nolf-Claeys, baron 

Noël Devisch, prof. Mark Elchardus, Piet Jaspaert, Peter Peene, Karel Van Eetvelt, Mieke Van Hecke, zr. Immolata 

Vandelannoote, Isabelle Vanden Avenne-Vlerick, Mieke Vandromme, ere-rector Marc Vervenne, Theo Vervloet.  

 

INFO: www.keizersberg.be, www.stadleuven.be, www.30cc.be, www.visitleuven.be en 

www.sintsixtus.be. 
 

 

AANRADER: Combineer uw bezoek aan de Kruisweg van de Stilte met de Leuvense 

abdijenroute voor fietsers en maak er een onvergetelijke dagtrip van die u behalve in abdij 

Keizersberg ook in de Sint-Geertruiabdij, abdij van Park en abdij van Vlierbeek brengt. Dagtrips 

voor groepen zijn mogelijk via Toerisme Leuven.  
 

Fietsrouteplan & abdijbrochures: Toerisme Leuven 

Naamsestraat 1, Leuven, www.visitleuven.be 

Elke dag open van 10u tot 17u 

Contact: 016/20.30.20, toerisme@leuven.be 
  

Fietsverhuur: Fietspunt Leuven Station 

Prof. Van Overstraetenplein 1/001, Leuven 

Open van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u 

Tot 16 oktober ook open op zaterdag van 8u30 tot 17u  

en op zondag van 8u30 tot 13u30  

Contact: 016/21.26.01, fietspuntleuven@velo.be 


