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vertroosting en geluk. Dat alles, hoe belang-rijk ook, behoort echter tot het onmiddellijkevan het moment. Vandaag, gezien de situatie,hebben we een dieper verlangen, hebben wediepere vragen.In het evangelie van de eerste zondag van deadvent hoordenwe: Er zullen tekenen zijn aan
zon, maan en sterren en op de aarde zullen de
volkeren in angst verkeren... de mensen zullen
het besterven van schrik, in spanning om wat
de wereld gaat overkomen. Binnen de contextvan het evangelie gaat het hier over het eindeder tijden en over de wederkomst van deHeer. Maar deze tekst geeft ons tegelijk eenduiding van het leven over de grenzen van detijd heen. Is de vraag die vandaag op vele lip-pen ligt ook niet: ‘Waar gaat hetmet onzewe-reld, met onze samenleving naartoe?’ Dewereld waarin wij leven verkeert in zwaremoeilijkheden en ook ons eigen leven blijftniet gespaard van beproevingen. Ook door deenergiecrisis, door de economische recessieen door de gevolgen van demilieuproblemen

Editoriaal

abt Marc Fierens

In een wereld van angst en terreur, in een we-
reld die overal in oorlog is, zijn onze kerstfees-
ten, kerstversieringen, kaarsen en kerstbomen
een farce. Het zijn woorden van paus Francis-cus in 2015. Ze zijn vandaag misschien nogactueler dan toen.Inderdaad, eenwereldwaarin zovelemensenslachtoffer zijn van het vernietigende oor-logsgeweld staak haaks op wat Kerstmis be-tekent.Ondertussen werd de kerstversiering reedsop vele plaatsen aangebracht. Ondertussenzijn we ook de advent begonnen en elke zon-dag hebben we een kaars meer aangestokenop de groene adventskrans, want binnenkortvieren we Kerstmis. Wat betekent dat voorons?Uiteraard in deze koude donkere dagen, indeze tijd van oorlogsdreiging, geweld en on-zekerheid is het goed om kaarsen te branden,om het gezellig temakenmet versieringen enom feest te vieren en elkaar te ontmoeten.Het vervult onsmet vreugde, het schenkt ons



De noordvleugel met kapel, in 1881 nog ge-schilderd door de Diestse schilder Franz Vanden Hove (cover van het boek) en de brou-werij overleefden de tand des tijds niet9.In 1625 werd het aanliggend pand van deDuitse Ridderorde van Bekkevoort aange-kocht. Dat pand was reeds op 14 augustus1576 door Robrecht van Malsen, comman-deur van Bekkevoort, verworven van Renévan Renesse, heer tot Elderen10.De aankoop van deze naastliggende eigen-dom, verder ‘het Huis van Averbode’ ge-noemd, zorgde voor een belangrijke uitbrei-ding van de refuge-site. Beide pandenwerdenlater steeds apart verhuurd.Vooral in de zestiende en zeventiende eeuwheeft de Refuge haar voornaamste rol vantoevluchtsoord vervuld, zeker voor de abten

die vaak ten prooi dreigden te vallen aan gij-zeling in ruil voor losgeld, maar ook voor dehele kloostergemeenschap in tijden dat deabdij zelf bedreigd, bezet of vernieldwerd. Denabije ligging van Diest speelde daarbij zekereen belangrijke rol.De Refuge werd, en dit in tegenstelling totvele andere religieuze gebouwen, vrij goedgespaard van plundering. Reden daarvoorwas wellicht dat bij bezetting en inkwartie-ring het hoger legerkader er meestal zijn in-trek nam. In het Huis van Averbode daar-entegen werden vaak lagere officieren of on-derofficieren ondergebracht, maar de nabij-heid van het hoger kader in de naastliggendeRefuge heeft het Huis van Averbode zekervoor heel wat onheil behoed. Al bij al kunnenwe stellen dat beide panden die onrustige pe-riodes goed zijn doorgekomen.
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Bewening van Christus, retabel Refuge van Averbode, 1514 – MAS, Antwerpen



Kengen, de familie Peeters-Van hoorickx, defirma Ouborg Vastgoed België, Dré Steemansen nu de familie Van Roosbroek.Deze woning is in 1916-1917 door de heerFernand Peeters volledig heropgebouwd ‘inde stijl van de aangrenzende Refuge’ gebruik-makend van gerecupereerd materiaal van dewoning die daar voordien stond en die volle-dig werd afgebroken13. Van het oorspronke-lijk historisch pand bleef vrijwel niets over.Toch werd ook deze woning op 11 augustus1943, samen met de Refuge, beschermd mo-nument verklaard.Voor de vertalingen en omzettingen vanmoeilijk leesbare documenten en hun verta-ling kon worden gerekend op de deskundigehulp van enkele specialisten ter zake: E.H.Rob Weckx en pater Herman Janssens. Zon-der hun hulp was dit nooit op deze wijze ge-lukt. Het boek is in twee for-maten gedrukt bij Pee-ters Herent op kunst-drukpapier• formaat A4: op bestel-ling bij de auteur
roger.convens@telenet.be• formaat 17x24 cm: uit-gegeven als jaarboek2022 ‘Diestsche Cro-nycke 24’ door de ‘Vrien-den van het StedelijkMuseum en ArchiefDiest’ en ook daar tekoop.Beide formaten zijn te-vens te koop in de abdij-winkel Het Moment.

Noten:1 Op dit schilderij zien we twee gebouwen afgebeeld:links, met torentje, het gebouw dat Fernand Peeters in1916 liet optrekken in de stijl van de Refuge, op deplaats waar het voormalig ‘Huis van Averbode’ stond;rechts, met poort en kantelen, de nog bestaande ge-bouwen van de Refuge van Averbode uit het begin vande 16de eeuw.2 De benaming ‘Sculen’ (Schulen) zou voor het eerst alsgemeentenaam zijn vermeld in 1107 (Sconelo, van hetGermaanse skauni – schoon – en lauha – bosje op hogezandgrond); het woord ‘broeck’ duidt danweer op eenlaaggelegen, drassig stuk land. Sculenbroeck zou dankunnen betekenen: ‘eenmooi wat hoger gelegen bosjein een drassig gebied’.3 F.J.E. Raymaekers, ‘Het kerkelijk en liefdadig Diest’,1870, p. 505-507.4 Denis Tulkens, ‘De refugehuizen van de Norbertijnente Diest’ - Het refugehuis van Averbode, uitgave van Devrienden van St.-Sulpitius Diest, jaarboek 1985, heeftgrotendeels de tekst van Raymaekers hernomen.5 Schepen van de stad Diest en lid van het laathof vanTongerlo te Diest.6 AAA, I, oork. nrs. 459 en 460; abbatiaat Jan III vanRotselaar (1289-1303).7 Woning van de norbertijnen van Averbode; abbati-aat Jan V Beckers ‘Pistorius’ (1311-1354).8 Nicolaas Huybs was afkomstig van Poppel (ten noor-den van Turnhout) enwerd soms ook ‘Van Poppel’ ge-noemd naar zijn plaats van afkomst.9 Afbraak brouwerij 1868, noordvleugel 1882, kapel1954.10 RAH, Alden Biesen, nr. 1308 en nr. 2131.11 Conclusie na raadpleging van talrijke archiefstukkenvan de abdij van Averbode (AAA), van het stadsarchiefDiest (SAD), Gazette van Diest, meerdere publicaties,postkaarten, de kaart van Cornelis Lowis, het onder-zoeksrapport van Karel Dendooven enz. Een duidelijkbewijs ondermeer in SAD, 1793, oud arch., Doos AbdijAverbode: ‘…gestaen en gelegen binnen de stadt Diest
neffens de refugie aldaer…’.12 De abdij van Averbode was op dat ogenblik geen ei-genaar meer.13 Kadastraal overzicht van eigenaars enmutaties, on-derzoeksrapport van Karel Dendooven, bouwhistori-cus (2003).
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Kom, o Heer, in ons hart
en verlicht al wat donker is.
Kom, o Heer, met uw liefde

in onze koude en harde wereld.
Kom en bevrijd ons, Heer,

van zelfzucht en overmoed.
Kom, o Heer, richt ons weer op
uit wanhoop en moedeloosheid.

Kom tot ons, o Heer Jezus Christus,
en geef dat wij in U
God zelf ontmoeten

die mens is geworden.
Kom tot ons, Heer,

met uw woorden van leven.
Want Gij zijt de bron

van de ware vreugde en vrede.





De donkere tijd is daar. Mensen verlangennaar het licht. En misschien daarom is hetgoed dat bij het begin van de winter de kerkde komst van het licht een plaats geeft in hetleven van de gelovigen. Los van alle kerstver-lichting, al dan niet knipperend in vele kleu-ren, viert zij het Licht dat eens in dezewereldkwam in de persoon van Jezus Christus. Mid-den in het lawaai van de wereldgeschiedeniswerd Hij geboren. Dit kind dat de verlossingvan de wereld zou aankondigen. Hij werd ge-boren in een handwerkersgezin. Herderswaren de eerste getuigen van dit gebeurenvoordat de wereld in de gedaanten van dedrie wijzen Hem ontdekte en hulde brachtmet koninklijke gaven.Deze Heilige Familie is gemaakt vanmajolica.Het wordt geboetseerd in klei, dan gebakken(terracotta) en er wordt een laag zinkglazuurop aangebracht. Dit geeft een witte achter-grond waarop de andere glazuurlagen wor-den aangebracht. Het resultaat is een werkwaarvan de kleuren niet tanen en hun glansbehouden. De naammajolica zou komen van

het eiland Mallorca en zou vandaar naar hetItaliaanse vasteland zijn gekomen. De tech-niek zou zich later verspreiden tot anderedelen van Europa zoals Frankrijk, waar hetfaience genoemd wordt en de Nederlandenwaar het bekendstaat als Delfts Blauw.Dit moderne werk, gemaakt door een kera-miekkunstenaar in San Quirico d’Orcia in Ita-lië, toont ons de heilige familie: Maria, Jozefen het kind Jezus. Maria en Jozef dragen bei-den een okerkleurig gewaad met een blauwemantel, de aarde beschermd door het he-melse. Het kind wordt toegedekt met deblauwe mantel van Maria. Maria draagt eenkroon. Zij is hier afgebeeld als de Koninginvan de Hemel. Het kind kijkt naar de be-schouwer en trekt deze daardoor binnen inde scène. De beschouwer is als het ware uit-genodigd als een bezoeker van deze familie.Alles is weergegeven met de grootste een-voud, want kunst behoeft als dusdanig nietspectaculair te zijn om de aandacht te trek-ken.

Van klei en kleuren
Heilige Familie, Italiaans keramiek
2004

cfr. Raymond Minnaert
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Symposium en Prelatenbijeen-
komst in RomeOp zondag 18 september vertrokkenHermanJanssens en abtMarc Fierens samenmet FilipNoël en prior Jozef Van Osta naar de eeuwigestad om deel te nemen aan het symposiumn.a.v. het 900-jarig ordesjubileum en aan debijeenkomst van de prelaten van de orde.Voor het symposium werden naast de prela-ten ook medebroeders, leden van de derdeorde en geassocieerden van de verschillendeabdijen uitgenodigd. Zondagnamiddag arri-veerden de 80 deelnemers in Casa La Salle,een gastenverblijf in het generalaat van deBroeders van de christelijke scholen, gelegenaan de Via Aurelia. Om 19 uur werd de bij-eenkomst geopend met een eucharistievie-ring, voorgegaan door abt-generaal JosWouters.

Het symosium liep van maandagvoormiddagtot dinsdagmiddag en bestond uit historisch,wetenschappelijke lezingen. Dr. Gert Melville(Duitsland) hield een referaat over de stich-ting van Prémontré en de stiching van deorde. Dr. Carol Neel (USA) gaf een lezing overde keuze van Norbertus voor de regel van Au-gustinus en over de ontwikkeling van de sta-tuten. Dr. Ingrid Ehlers-Kisseler (Duitsland)deelde haar onderzoek betreffende de stich-ting van Cappenberg. Tot slot was er de video-conferentie van confrater Dr. Dominique-Marie Dauzet (Mondaye) over Norbertus’ ide-aal van evangelisch leven.Dinsdagnamiddag begon de prelatenbijeen-komst. De eerste bijdragewerd gebracht doorconfrater Dr. Dr. Severin Lederhilger (Schlägl).Hij stelde de aangepaste versie voor van hetjuridisch Vademecum voor de prelaten.Daarna werd o.l.v. confrater Karel Staute-mas (Grimbergen) gesproken over demer-kenbescherming van de abdijproductenvan onze orde. Het voorstel, dat hij uit-werkte, samen met de provisoren van deBrabantse Circarie, betreft de internatio-nale bescherming van het label ‘AuthenticNorbertine Product’. Dit voorstel werd doorde vergadering goedgekeurd. In de toe-komst zal dit label gebruikt kunnenwordenop de abdijproducten van onze orde.Woensdag vertrokken we in de ochtendmet autocars richting Orvieto, een ongereptstadje gelegen op een heuvel in het glooi-ende Toscaanse landschap. In de voormid-
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Hierna konden alle aanwezigen de paus per-soonlijk groeten.Donderdagnamiddagwas er de conferentie vanabt-generaal Jos Wouters over communicatieen leiderschap vanuit de visitatieverslagen.Vrijdag was voor de prelaten een dag van re-flectie over charisma en leiderschap. In devoormiddagwas er de inleiding door GregoryPolan, de abt-primaat van de benedictijnen.Hij belichtte voornamelijk het thema van ge-hoorzaamheid vanuit de Regel van Benedic-tus. In de namiddag sprak de Duitse jezuïetStefan Kiechle over dit thema vanuit de ‘Gees-telijke oefeningen’ van de H. Ignatius.De bijeenkomst werd zaterdag afgeslotenmet een eucharistieviering in de basiliek Sint-Jan-van Lateranen. Jammer dat velen (waar-onder de Averbodiënzers) niet konden deel-

nemen aan deze slotviering omdat ze tijdigop de luchthaven moesten zijn.Naast de inhoudelijke inbreng waren vooralde verzorgde liturgische vieringen en de ont-moetingen in gepreksgroepen, recreaties enmaaltijden belangrijk en verrijkend.
Opname in onze Derde OrdeOp zondag 25 september 2022, 26ste zondagvan de tijd door het jaar, werden Emile Vande Gaer (Linden), Lieve Demeulenaere(Esneux),Wouter Velle (Brasschaat), Anama-ria Torfs (Averbode), Mattias Van den Eynden(Herentals) en Vincent Sanz-Dreesen (Maas-mechelen) opgenomen in het proefjaar vanonze Derde Orde. Dit brengt het aantal ledenvan de Derde Orde van Averbode op 24.

De abt zegent de scapulieren en bekleedt de nieuwe leden met het scapulier van de Derde Orde
“Christus is uw leven. Bekleed u met de nieuwe mens die op weg is naar het geluk, zich vernieuwend naar het beeld van zijn Schepper.”



scheiden. Gemeenschap zijn zonder cultus en
caritas heeft iets oppervlakkigs. Cultus zon-der gemeenschap en caritas leidt tot privé-vroomheid. Caritas zonder gemeenschap en
cultus is niet haalbaar. De drie hangen samenen geven elkaar een diepere dimensie. Zevoeren ons naar de kern van het evangelie envormen het tegengif voor de onverschilligheid.Zo wordt ons leven een antwoord op Godsliefde voor ons. Zo worden wij nieuwe men-sen naar het beeld van de Christus. Dit maaktons ook tot kerk. Als abdij vormenwij de kerkvan Averbode. De Derde Ordelingen vragenom tot de gemeenschap van deze kerk te kun-nen behoren, om samen met de abdijge-meenschap verder te gaan één van ziel en één
van hart op weg naar God.Na de ceremonie namen we deel aan de zon-dagse eucharistieviering in de abdijkerk.Mogen onze Derde Ordelingen gesterkt doorhun verbondenheidmet de abdij en door hunpersoonlijk gebed van de getijden open-

bloeien tot liefdevolle getuigen voor God enKerk.
De norbertinessen vormen een
eigen federatieAl lange tijd, eigenlijk sinds het ontstaan vande orde, wordt gediscuteerd over de plaatsvan de zusters. In 1968 konden de norberti-nessen niet deelnemen aan het generaal ka-pittel dat de orde vernieuwde na het TweedeVaticaans Concilie, alleen de proosten van dezusters mochten aanwezig zijn. Vanuit eenemancipatorische geest – de zusters moetenzichzelf onderling organiseren – weigerdeRome het mannelijk generaal kapittel gezagtoe te kennen over de zusters. Een eigen or-ganisatie kwam er nooit, met onder anderehet argument dat het kleine aantal zusterge-meenschappen ver uit elkaar ligt en de zus-ters erg verschillende talen spreken.Sedert 1982 worden de priorinnen van dezusterkloosters ‘onder het waakzaam toe-



Uitreiking Jozef Terweduweprijs
aan medebroeder Huub GeritsOp donderdag 3 november reikte burge-meester Gwendolyn Rutten van Aarschot deJozef Terweduweprijs uit aan confrater HuubGerits. Hij krijgt deze erkenning onder meervoor zijn belangrijke verdiensten in verbandmet de ontsluiting van het erfgoed dat in deOnze-Lieve-Vrouwekerk aanwezig is.Jozef Terweduwewas de oprichter en eersteconservator van het Museum voor Heem-kunde en Folklore in Aarschot. Wanneer ie-mand, net zoals Jozef Terweduwe, belangrijkeverdiensten heeft met betrekking tot deheemkunde, de volkskunde of de geschiede-nis van Aarschot, dan kan het stadsbestuurdeze prijs toekennen. Dit gebeurde voor heteerst in 1967.

Tijdens een huldiging in het Stedelijk Mu-seum kreeg onze medebroeder Huub eenoorkonde en een medaille.“Hij vulde pagina’s in verschillende publica-ties met (kunst)historische beschrijvingenvan elementen uit de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk”, zei burgemeester Rutten in haar toe-spraak. “Hij zette onder meer de gewelf-sleutels, de schilderijen, het koorgestoelte enuiteraard de Vredesbeiaard in de kijker. HuubGerits is een groot voorbeeld voor onze stad”,besloot de burgemeester.
Canoniekapittel 2022Naar jaarlijkse gewoonte, verzamelde debijna volledige abdijgemeenschap voor hetcanoniekapittel op 4 november. Het canonie-
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De grote schoorsteen hersteld!Na het vorige bezoek van Sinterklaas, in de-cember 2021, liet Zwarte Piet weten dat degrote schouw van de abdij in slechte staatwas. Die schoorsteen torent boven ‘Bouw 30’uit, op de hoek met een conventsvleugel. Zebevindt zich boven de zgn. grote stookplaats.Na ons van de situatie vergewist te hebben,bleek het bericht vanZwarte Piet terecht.Wie kon het trouwensbeter weten dan hij?Reeds vóór het bouw-verlof plaatste defirma Van Loy uit Her-selt de schouw in eenkorset van stellingen.In de tweede helft vande maand augustusbegonnen de herstel-lingswerken. Het oudevoegwerk werd ver-wijderd. Kapotte ste-nen vervangen. Ookde zandstenen stro-ken – de zogenaamdespeklagen – werdenwaar nodig vernieuwd.Tenslotte werd deschouw opnieuw ge-voegd. Eind oktober waren de werken vol-tooid. Zwarte Piet kan op 6 decemberopnieuw zonder zorgen in de schoorsteen af-dalen en de abdijgemeenschap bezoeken.
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! De grote schouw in een korset van stellingen.

Detail van de afgewerkte schouw. "
Boven de zandstenen boordsteen

werd een bescherming in zink aangebracht.

# De herstelde schouw op de hoek van 'Bouw 30'.



De abt en de abdijgemeenschap
van Averbode

wensen u een Heilvol Kerstfeest
en een Gezegend Nieuwjaar
en nodigen u graag uit

om dit samenmet hen te vieren

Hoogfeest van de Geboorte
van de Heer

Zaterdag 24 december18 u.: Eerste Vespers19.30 u.: Lezingendienst23.30 u.: Kerstliederen en -muziek24 u.: Middernachtmis
Zondag 25 december9 u.: Morgengebed11 u.: Dagmis van Kerstmis18 u.: Tweede Vespers

Hoogfeest van de Moeder Gods

Zaterdag 31 december18 u.: Eerste Vespers
Zondag 1 januari9 u.: Morgengebed11 u.: Eucharistieviering18 u.: Tweede Vespers
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