Abdijkerk Thorn
Van kloosterkerk tot stiftskerk tot parochiekerk
De geschiedenis van Thorn begint aan het einde van de 10e
eeuw. Graaf Ansfried van Teisterbant sticht, samen met zijn
vrouw Hilsondis, een klooster volgens de regel van de
heilige Benedictus. Het klooster groeit uit tot een stichting
voor hoogadellijke dames met wereldlijke invloed: een stift.
Alleen dames van adellijke afkomst worden tot het stift
toegelaten. Ze leggen bij hun intrede geen gelofte af maar
zijn verplicht deel te nemen aan de getijden en de misvieringen. Ze zijn vrij om de communiteit te verlaten, om te
huwen of om in te treden bij een kloosterorde. De
stiftsdames hebben en beheren privébezit en ze beschikken
over een eigen woning en eigen bedienden. Bovendien
ontvangen ze een persoonlijk inkomen; een prebende.
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Het oorspronkelijke abdijcomplex is niet meer dan een kleine
kerk met daaromheen wat houten gebouwen. Later wordt het
romaanse kerkgebouw vrijwel geheel vervangen door een
gotisch bedehuis. Rond 1600 zijn er zeventien altaren in de
stiftskerk. In 1645 worden vier altaren afgebroken. In de plaats
daarvan is in het noordelijk nevenkoor een nieuw altaar gesticht
ter ere van ‘O.L. Vrouw van de Rozenkrans’. Voor de inwoners zelf
wordt een afzonderlijke parochiekerk gebouwd, direct naast de
abdijkerk. Deze kerk wordt toegewijd aan aartsengel Michaël.
Aan het einde van de 18e eeuw vindt een radicale verandering
van het interieur van de abdijkerk plaats. Muren worden wit
geschilderd, er wordt een nieuwe marmeren vloer gelegd en de
pilaren krijgen nieuwe gestucte kapitelen; de abdijkerk krijgt
een barok interieur.
Na de Franse inval, in 1797, wordt het stift officieël opgeheven.
De abdijgebouwen, het paleis van de abdis en andere eigendommen van het stift worden in beslag genomen, daarna
verkocht of afgebroken. Alleen de abdijkerk blijft behouden, ze
wordt parochiekerk. De in slechte staat verkerende voormalige
parochiekerk wordt gesloopt.
In 1860 restaureert de Roermondse architect Pierre Cuypers de
zwaar beschadigde abdijkerk. Het barokinterieur overleeft de
restauratie van de Roermondse architect. Cuypers breekt de
torenspits van de abdijkerk af en vervangt die door een
massieve neogotische klokkentoren.

1 Middenschip
Vanuit het gewelf hangt een Marianum. Het
beeldhouwwerk bestaat uit twee ruggelings
tegen elkaar geplaatste Mariabeelden. Aan de
ene kant ‘Maria als Onbevlekte Ontvangenis’ en
aan de andere kant de ‘Vrouw uit de Openbaring van Johannes’. Het beeld is vervaardigd in het atelier van
de Meester van Elsloo in de eerste helft van de 16e eeuw.

2 Torenonderbouw
De onderbouw van de kerktoren is het oudste
deel van de huidige kerk. Het is een restant
van de romaanse abdijkerk uit het begin van
de 12e eeuw. De twee gebrandschilderde
ramen (1956) in de rondboogvensters zijn
gemaakt door Joep Nicolas uit Roermond. Afgebeeld zijn de
stichters van het klooster. In het raam links Graaf Ansfried, in het
raam rechts zijn vrouw Hilsondis met hun dochter Benedicta, de
eerste abdis.

3 Elfduizend Maagden
Het schilderij ‘De inscheping van de H. Ursula en
haar Elfduizend Maagden’ is geschilderd door
de Vlaamse schilder Antoon Sallaert en
vertoont sterke invloeden van Peter Paul
Rubens. Het werk is gemaakt in de 17e eeuw
en is een geschenk van de familie Salm-ReifferscheidtLeiningen. In de 16e eeuw zijn enkele dames Salm-Reifferscheidt
aan het stift verbonden geweest.

4 Dameskoor
Vanaf deze plek volgen de stiftsdames de
plechtigheden in de kerk. Rechts van het
dameskoor bevindt zich de voormalige
toegangsdeur naar de vertrekken van de
abdijgebouwen. Architect Frans Duckers en
beeldhouwer-stucadoor Franz-Xaver Bader hebben bij de 18e
eeuwse herinrichting van de kerk (1780-1788) het dameskoor

verfraaid met wand- en plafonddecoratie en stucreliëfs. Het zijn
figuren uit de bijbel en de kerkgeschiedenis. Het altaarstuk,
waarop de heilige Ursula is afgebeeld, kan gezien worden als
een symbolische voorstelling van de kerk die triomfeert over de
duivel.

5 Kapittelzaal
Vanuit haar paleis regeert de abdis over het
Land van Thorn. Zij wordt hierin bijgestaan
door ten hoogste twintig adellijke stiftsdames
en zes kanunniken. Samen vormen ze het
kapittel dat de abdis ondersteunt bij het
besturen van de abdij. Vanaf de 12e eeuw krijgen zij naast
geestelijke taken wereldlijke aangelegenheden te behartigen.
Het grote schilderij toont de wapens van alle aanwezige leden
van het kapittel in 1709. Om tot het kapittel toegelaten te
worden, moeten de jonkvrouwen aantonen dat hun voorouders minstens tot en met de vierde generatie deel uitmaken
van de hoogste adelstand.

6 Archiefkamer
De archiefkamer en de kapittelzaal zijn
gebouwd in 1485. De gewelven van de
archiefkamer dragen nog hun vroeg 16eeeuwse beschildering. De tegelvloer is uit de
15e eeuw. In deze archiefkamer bewaarde het
kapittel alle belangrijke documenten. Aan de wand bevinden
zich de originele kwartierstaten van de stiftsdames MariaSophia van Salm-Reifferscheidt (1657) en Clara-Elisabeth van
Manderscheid-Blankenheim (1640).

7 Orgel
In 1741 is door de Luikse orgelbouwer JeanFrançois le Picard een groot en uitgebreid
orgel geplaatst. Hiervoor zijn de romaanse
gewelven van het dameskoor verwijderd en
vervangen door een stucplafond. In de
Tweede Wereldoorlog vernielde een voltreffer niet alleen de

neogotische klokkentoren, maar ook het orgel. Aan de hand van
bewaard gebleven fragmenten en oud-fotomateriaal is in 1951
het orgel door Gebr. Vermeulen uit Weert gereconstrueerd.
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8 Kapel van de heilige Familie
Het barokke Crypte
altaar uit de 18e eeuw is een
geschenk van kanunnikes Clara-Elisabeth van
Manderscheid-Blankenheim. Het altaarstuk
toont de 'Terugkeer van de heilige Familie uit
Egypte'. Maria, het Christuskind en Jozef keren
terug van de reis naar Egypte, waarheen ze waren gevlucht om
aan de kindermoord door koning Herodes te ontsnappen.
Boven het altaar staat13
in het midden
10beeld van de heilige
12 het
Sebastianus, links de heilige Antonius Abt, rechts een
onbekende heilige. 14

15
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10 Kapel van de heilige
Lambertus
De heilige Lambertus was tussen 670 en zijn
dood in 705 de bisschop van Maastricht.
Omstreeks 800 wordt de zetel van het bisdom
Maastricht definitief gevestigd in Luik. Uit
verering voor de heilige Lambertus en Onze Lieve Vrouw,
schenkt Ansfried rond 995 de abdij van Thorn aan de bisschop
van Luik. Rechts In de kapel hangt een 16e-eeuwse triptiek met
op het middenstuk ‘De Maagschap van de heilige Anna’ staat de
heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinzoon Jezus.
(‘Maagschap’ is oud- nederlands voor ‘bloedverwantschap’). Op
de zijpanelen staan de schenkers van het drieluik afgebeeld.
Rechts de stiftsdames Anna en Cornelia Lalaing en links hun
tante, dekanes Johanna van Rennenberg. De zestien
familiewapens, die op de omlijsting van de triptiek staan, zijn
van de voorouders van Johanna van Rennenberg.

9 Kapel van de heilige
Ingang

Het laat 17e-eeuwse altaar verbeeldt de
1
heilige Drievuldigheid (Triniteit); het centrale
mysterie van het christelijke geloof. Kern van
het mysterie is de openbaring van God in drie
personen: als God de Vader, als God de Zoon en als God de
Heilige Geest. Linksonder worden2slaven uit Turkse gevangenschap vrijgekocht.
In de 15e en 16e eeuw is de Turkse overheersing een gevaar
voor het Heilige Roomse Rijk. Met de opbrengsten van een
Dameskoor
Turkenbelasting betaalt
6 de Duitse keizer legers om het ‘Turkengevaar’ te bestrijden. Ook Thorn is verplicht deze ‘Turken3 hangt het schilderij
belasting’ te betalen. Tegen de westmuur
5 ‘O.L. Vrouw van de Rozenkrans’ met de
(laat 17e eeuw) van
heilige Dominicus en de heilige Thomas van Aquino. De officiële
4 verkrijgt Maria naar aantitel ‘O.L. Vrouw van de Rozenkrans‘
leiding van de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op
7 oktober 1571.
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Op de voorzijde: Francisca Christina van Paltz-Sulzbach,
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vorstin-abdis Thorn (1717-1776)
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11 Crypte
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De crypte dateert waarschijnlijk uit de 14e
eeuw en heeft vermoedelijk een romaanse
voorganger gehad. In de vroege middeleeuwen is de crypte veelal de bewaarplaats
van belangrijke relieken. Het is tevens de
van bevoorrechte geestelijken, bestuurders en
De huidige ingang is niet origineel. In de 18e
oorspronkelijke toegangen komen te vervallen
de ruimte wilde benutten als plaats voor

de kartuizerorde, en Lambertus, de patroonheilige van het
bisdom Luik. Tijdens de herplaatsing van het altaar zijn beelden
van de H. Petrus en de H. Paulus toegevoegd.
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13 Sacramentskapel
Crypte

Het voormalig hoofdaltaar van de abdijkerk is
in 1786 verplaatst naar de Sacramentskapel.
Het middenstuk toont ook hier de ‘De
aanbidding van het Kerstkindje door de herders’.
Het doek is geschilderd door de Vlaamse
schilder Philip Fruytiers in de stijl van Peter-Paul Rubens. Het
grafmonument aan de rechterzijde is gesticht door
Clara-Elisabeth van Manderscheid-Blankenheim.
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In 1783 koopt het kapittel het door FranzXaver Bader vervaardigd hoogaltaar uit de
inboedel van het door Keizer Jozef II
opgeheven kartuizerklooster in Roermond. In
1785 wordt het altaar herplaatst in de
abdijkerk van Thorn. Het altaar stelt ‘De aanbidding van het
Kerstkindje door de herders‘ voor. Links en rechts wordt de
beeldengroep geflankeerd door Bruno van Keulen, stichter van
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15 Kapel van de heilige
Het altaar is in 1624 geschonken door stiftsdame Maria van Hohensax en uitgevoerd in
renaissancestijl. Het bestaat uit onbeschilderd
eikenhout en is nog in zijn oorspronkelijke
staat. Het 19e-eeuwse altaarstuk is een kopie in spiegelbeeld
naar Rubens’ beroemde schilderij ‘De Kruisafneming’ in de O.L.
Vrouwekathedraal van Antwerpen. Het doek boven het altaar
toont Johannes de Doper met het Lam Gods en is in 1755
vervaardigd door Hendrik Welters uit Maaseik.
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14 Kapel van de heilige
Het altaarstuk uit de 17e eeuw stelt de
‘Bewening van Christus’ voor. Het is een
geschenk van Clara-Elisabeth van Manderscheid-Blankenheim en is een vrije interpretatie van het
schilderij van Antonie van Dyck. Het originele doek hangt in de
Alte Pinakothek in München. Het barokke altaarstuk wordt
bekroond door de H. Michaël, geflankeerd door de bisschoppen
Hubertus (r) en Nicolaas (l).
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