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Activiteit: lezing Frans de Kok over “Het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci 
in Milaan en Tongerlo”                                                                                                                                                   

Wanneer:  Donderdag 14 april 2022, 19:30 uur  

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 
 
 
Op donderdag 14 april organiseert Kring De Westelijke Mijnstreek de lezing Het laatste 
avondmaal van Leonardo Da Vinci in Milaan en Tongerlo door Frans de Kok.  
 
De lezing 
Een van de beroemdste schilderijen ooit is Het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci 
1495-1498 schilderde in Milaan, in de refter van het dominicanenklooster Santa Maria della 
Grazie. Deze afbeelding is vanaf het eerste moment van totstandkoming, en eigenlijk al tijdens 
het schilderen, beroemd geworden en daarna gebleven. 
 
Tijdens deze lezing wordt diep ingegaan op het Laatste Avondmaal. Na een korte inleiding 
over Leonardo da Vinci en de Bijbelse context van Het Laatste Avondmaal wordt uitgelegd 
waarom deze afbeelding zo beroemd is, en vooral wat er zo vernieuwend aan was. 
Gedetailleerd wordt weergegeven wat de afbeelding voorstelt en hoe de emoties in Laatste 
Avondmaal weerklinken. De grote vraag is: wat zie je?  Niet alleen geëmotioneerde apostelen, 
maar ook een gedekte tafel en een achtergrond. Ook die worden gedetailleerd besproken. Het 
Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci blijkt vol perspectief. Dit perspectief wordt belicht 
en muzikale verhoudingen worden geduid. 
 
Snel na de realisering is de schildering gaan barsten en bladeren, reden waarom we nu nog 
maar zo’n 20% van het oorspronkelijke zien. Hoe kon dat gebeuren? Leonardo heeft 
leerlingen gehad die hem, waarschijnlijk, geholpen hebben bij het schilderen van zijn Laatste 
Avondmaal. Een aantal leerlingen heeft later kopieën gemaakt, de meeste op verzoek van 
Franse overheersers van Milaan. Eén van deze kopieën hangt in de abdij van Tongerlo. 
Sommige deskundigen gaan er van uit dat Leonardo da Vinci heeft bijgedragen aan die kopie. 
  
 
 



De spreker 
Frans de Kok (1948) is gepensioneerd jurist met geschiedenis als hobby. Eerder schreef hij 
een boek over Sint-Salvius van het Sint-Salviuskerkje in Limbricht. Hij gaf presentaties over de 
gewelfschilderingen in het Salviuskerkje in Limbricht, de Dominicanessen in Sittard en de 
Gevelstenen in Sittard. Hij was 15 jaar lid en secretaris van Stichting Kasteel Limbricht en 4 
jaar penningmeester van LGOG DWM. 
 
Praktische informatie 
De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Op de Odasingel ter hoogte 
van theater VOLT (Odasingel huisnuumer 88) ziet u aan de overkant het wooncomplex Oda 
Park. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts 
gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop 
aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom! 
Graag vooraf aanmelden bij de secretaris alleen via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl  
 
 
Rob Pernot, voorzitter      Helmi van Bergen, secretaris
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