
Ontstaan van de abdijHet ontstaan van de abdij van Averbode kan van-uit de bewaarde oorkonden in 1134-1135 wor-den gesitueerd. Voordien stond er reeds eenkapel op die plaats, die aan de benedictijnenabdijvan Sint-Truiden toebehoorde. Algemeen wordtaangenomen dat Arnold II, graaf van Loon, hetinitiatief nam voor de nieuwe stichting. Hij steldeaan de religieuze gemeenschap gronden ter be-schikking tussen Engsbergen en de weg naarVeerle en voegde er de kerk van Tessenderlo aantoe. Verder was bij de stichting uiteraard de abtvan de abdij van Sint-Truiden betrokken, maarook de buren Arnold, heer van Aarschot, en Ar-nold, heer van Diest, evenals Cuno van Repen. Bijde stichting lag de abdij binnen de invloedssfeervan de graaf van Loon, zij het aan de grens vanhet graafschap. Bij de uitbreiding van het domeinnaar het westen toe verleende de hertog van Lo-tharingen, de latere hertog van Brabant, zijnsteun. Aldus kwam de abdij mettertijd volledigop de grens te liggen van het graafschap Loon enhet hertogdom Brabant.De nieuwe kloostergemeenschap verkreeg eenpauselijke bekrachtiging in 1139. Hierin verne-men we dat de religieuzen leefden volgens deregel van de heilige Augustinus en de voorschrif-ten van de kerk van Prémontré. Deze jonge reli-gieuze bewegingwas pas in 1120 ontstaan onderde bezielende inspiratie van Norbert van Xanten
(† 1134), die zelf in 1126 aartsbisschop vanMaagdenburgwas geworden. Meestal wordt ver-ondersteld dat de eerste premonstratenzers teAverbode uit de in 1124 gestichte AntwerpseSint-Michielsabdij afkomstig waren. De nieuwe
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gemeenschap was een dubbelklooster, met an-dere woorden ze bestond uit kanunniken, con-versen of lekenbroeders en zusters. Kortvoordien waren in de streek nog meerdere pre-monstratenzer stichtingen ontstaan, onder an-dere deze van ’t Park nabij Leuven (1129) enTongerlo (circa 1133).
Verdere ontwikkelingDe jonge abdij te Averbodewas aanvankelijk eenzeer arme gemeenschap. De eerste grondschen-king was beperkt en behalve de kerk en tiendenvan Tessenderlo waren er geen verdere inkom-sten. Het is de grote verdienste van de eerste abtAndreas († 1166) en zijn opvolgers dat zij doorhet verwerven van bijkomende gronden eenlandbouwdomein konden creëren dat de abdijleefbaar maakte. Op dit domein ontstonden uit-hoven, bestaande uit hoevegebouwen met eenkapel en verder akkers, weiden, bossen en in deKempen ook heide. De uithoven werden uitge-baat onder de leiding van een magister en eengroep conversen, bijgestaan door lekenperso-neel. Sommige waren tot zestig kilometer van deabdij verwijderd. In de dertiende eeuw stopte demassale rekrutering van lekenbroeders en in deveertiende eeuw zien we ook demagisters op deuithoven verdwijnen. Van dat ogenblik af werdende uithoven aan boeren in pacht gegeven. Dezepachthoeven zouden de abdij steeds een aan-zienlijk deel van haar inkomsten bezorgen. In dezeventiende eeuwwas het ganse abdijbezit circa5500 hectare groot. Een recente studietoont aan dat dit grondbezit een evolu-tie kende in de omvang – het kwam ge-leidelijk tot stand en bleef aangroeien,ondanks de beperkingen van overheids-wege – en in de exploitatievorm: hoevenwerden gesplitst, maar ook opgeheven,waarbij de gronden verhuurd werden.Het abdijdomein was zeker geen onver-anderlijk geheel gedurende eeuwen. Vanmeet af aan hoorden er ook molens bij.In 1194 werd de abdijkerk ingewijddoor Walter, bisschop van Rouen. Daardeze kerk in 1226 nog steeds niet wasvoltooid, wordt vermoed dat in 1194slechts het koor en het transept be-schikbaar waren. Begin dertiende eeuw

werd het klooster te Averbode definitief ontdub-beld. De zusters verhuisden naar Keizerbos nabijRoermond (NL). De abt bleef de vader-abt vandeze gemeenschap, ter plaatse werd een proostaangesteld. De banden tussen Averbode en Kei-zerbos zoudenmettertijd losser worden. In 1288werden de patronaatsrechten en de tienden vanvijf kerken in de omgeving van het zusterkloostereraan overgedragen. Dit norbertinessenkloosterbleef bestaan tot in 1796.Vooral in de dertiende en ook nog begin veer-tiende eeuw verkreeg de abdij het patronaats-recht en de tienden van meer dan dertig kerken.Dit betekende dat de abt een kandidaat ter be-noeming voor de functie van pastoormocht voor-dragen. Bovendien had de premonstratenzerordein haar geheel in 1188 het privilege verkregenom hiervoor eigen religieuzen uit te kiezen. Debedoeling was dat er telkens een gemeenschapvan drie of vier kanunniken kwam, waarvan ereen de pastoor zou zijn. Van dat ogenblik afgroeide het parochiepastoraat uit tot een van debelangrijkste pastorale activiteiten van de pre-monstratenzerorde. De kleine gemeenschappenin de parochies kwamen er echter niet, zodatreeds vlug de alleenwonende norbertijn, pastoorvan een abdijparochie, een algemeen aanvaardelevensvorm werd. Zo ook in Averbode. 27 paro-chies werden gedurende vele eeuwen door ledenvan de abdijgemeenschap bediend.Op dezemanier heeft de abdij van Averbode zichgedurende de eerste eeuwen van haar bestaan
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ontwikkeld tot een centrum van religieuze, pas-torale en economische uitstraling. In de abdij tra-den de nieuwe leden binnen en ontvingen er denoodzakelijke religieuze en theologische vor-ming. Hier werd ook het koorgebed trouw on-derhouden. Vanuit de abdij werden dereligieuzen als pastoor of onderpastoor naar deparochies gezonden, waar ze het grootste deelvan hun actieve loopbaan doorbrachten. De abdijwas ook het centrum vanwaaruit het ganse land-bouwdomein werd beheerd. Ze diende niet al-leen in te staan voor de eigen kloostergebouwen,maar ook voor de pastorieën in de parochies envoor de hoevegebouwen enmolens die haar toe-behoorden. Bovendien bezat ze nog een beperktaantal stadshoven of refugiehuizen in enkele ste-den. Talrijke pastorieën, maar ook enkele hoeven,molens en stadshoven bleven tot vandaag be-waard en getuigen van de abdijcultuur in devoorbije eeuwen.
De abdij in de late MiddeleeuwenIn 1332/34 woedde een oorlog in de streek,waarbij de Loonse graaf – als leenman van de bis-schop van Luik – en de Brabantse hertog Jan IIIelkaar bestreden. In het graafschap Loon leed de

abdij zeer veel schade van de troepen van de her-tog. De abdij zelf bleef gespaard.In 1368 werd Arnold van Tuldel († 1394) tot abtgekozen, hij was de zoon van de pachter van eenabdijhoeve nabij Hilvarenbeek (NL). Zijn abbati-aat was een voorbeeld van administratievenauwgezetheid. In 1370 liet de abt een registeropmaken van alle bezittingen en inkomsten vande abdij. In 1380werd het groot cartularium beë-indigd waarin alle tot dan toe nuttige oorkondenper plaats waarop ze betrekking hadden chrono-logisch werden gerangschikt. Vooraan liet de abtzijn ‘testament’ opnemen: praktische raadgevin-gen voor zijn opvolger op geestelijk maar vooralop materieel gebied. Abt Arnold van Tuldel lietook het oudste nog bestaande gebouw van deabdij optrekken, het poortgebouw.Vanaf het midden van de veertiende eeuw kwa-men de Brabantse prelaten als groep in nauwcontact met de hertog, onder andere in hun po-gingen om te ontkomen aan soms zware belas-tingen. Hier ligt het begin van hun deelname aaneen college dat zou uitgroeien tot de Staten vanBrabant. Ook de abt van Averbodewas hierbij be-trokken.
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In 1408 en 1410 waren er onlusten te Luik tus-sen opstandelingen, gesteund door de hertog vanBrabant, en de elect prins-bisschop. Omdat deabt van Averbode aan de zijde van de hertogstond, werd hij door aanhangers van de bisschopgevangengenomen enmoest worden losgekocht.Abt Daniël Laecman (1423-1441) werd onbe-kwaamheid op financieel gebied verweten, watin 1431 leidde tot zijn tijdelijke schorsing als be-stuurder van de abdijgoederen. Nadien werd hijin ere hersteld.In 1441 werd Jan Baudewijns, norbertijn van deabdij van Sint-Nicolaas te Veurne, door de paustot abt van Averbode benoemd. Hij was een ver-trouweling van hertog Filips de Goede. In 1454verkreeg hij voor zichzelf en voor zijn opvolgershet voorrecht ommijter en staf te dragen.Omstreeks 1475 hief hertog Karel de Stoute voorde eerste maal een algemene amortisatiebelas-ting met terugwerking over zestig jaar op allegoederen die in dode hand waren gebracht. Detroepen vanMaximiliaan van Oostenrijk richttenin 1489 grote vernielingen aan in de streek,waarbij onder andere de kerken van Veerle, We-zemaal en Rotselaar afbrandden. In de nacht van24 oktober 1499 sloeg de bliksem op de kerkto-

ren van de abdij. Hierbij brandde de kerk vollediguit, evenals een deel van het abdijgebouw en deschatkamer van de sacristie.
De woelige zestiende eeuwDe zestiende eeuw begon met het lange abbati-aat van Gerard vander Schaeft (1501-1532). Dezeabt herstelde de kerk en liet meerdere kostbarekunstwerken vervaardigen, onder andere eenprachtig koordoksaal (1504), een sacramentsto-ren doorMattheus Keldermans (1505) en een re-tabel (1511), bekostigd door een leken-broeder-imker. Toch was dit geen rustige tijd,want viermaal diende de gemeenschap omwillevan plunderende troepen een toevlucht te zoe-ken in het refugehuis te Diest. Onder abt Matt-heus ’s Volders (1546-1565) kende de abdij eenverdere bloeiperiode. Deze liet prachtige koor-kappen en kazuifels met dalmatiek en tuniek inborduurwerk uitvoeren te Lier. Meerdere vandeze gewaden blijven nog steeds te Averbode be-waard. Van abt ’s Volders zijn verder nog een paxen een prachtig borstkruis bekend, die echterniet meer in het bezit zijn van de abdij.In de abdij van ’t Park te Leuvenwerd in februari1572 een Nationaal Kapittel bijeengeroepen om
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in de abdijen een kloosterhervorming door tevoeren in de geest van het Concilie van Trente.De abt van Averbode paste de genomen beslis-singen daarna daadwerkelijk toe in zijn gemeen-schap.Intussen woedde de oorlog in de Nederlandenvolop. Arnold van Leefdael werd door de abdij-gemeenschap in 1574 als abt voorgesteld. De aar-zelende koning Filips II kon echter niet besluitentot de benoeming, mede omdat nabije familiele-den van de kandidaat tot de partij van Willemvan Oranje behoorden. Van Leefdael verbleefvoornamelijk in Oostham in het prinsbisdom,waar hij sedert 1554 pastoor was. In 1577 werdhij prelaat benoemd door de opstandige StatenGeneraal. Hij stierf in 1584, onverzoend met deSpaanse koning, de abtszegening had hij nooitontvangen. In 1579 overleden dertien mede-broeders, voornamelijk aan de pest. Bij de doodvan Arnold van Leefdael telde de abdij nogslechts 28 religieuzen, terwijl het normale aantalin die tijd meer dan veertig was.In 1578 had de abdijgemeenschap, na een over-val door rondtrekkende soldaten, Averbodemoe-ten verlaten. Ze hergroepeerde zich in hetrefugiehuis te Sint-Truiden, later te Diest.
Heropbloei in de 17de en de18de eeuwPas in 1604 kon abt M. Valentijns (1591-1635)met het convent terugkeren naar de opnieuw be-woonbaar gemaakte abdij. Door het herstel van

de molens en de hoeven slaagde de abterin het abdijdomein opnieuw te latenopbrengen. Tegelijk begon hij aan eenhervorming van de kloosterdiscipline enkon hij door talrijke inkledingen het aan-tal kloosterlingen opnieuw doen toene-men tot bijna zestig. Omstreeks 1670zou het getal van tachtig worden bereikt.Het toezicht vanuit de abdij op de pas-toors in de parochies werd verscherpt,vanaf 1601 eiste de abt van hen een be-lofte van gehoorzaamheid. Ook in hetzusterklooster te Keizerbos voerde abtValentijns een hervorming door. Als be-werker van de materiële en de geeste-lijke heropleving van de abdij, hebbenlatere generaties hem de ‘tweede stich-ter’ genoemd.In 1636 begon te Kortenbos, in de parochieKozen nabij Sint-Truiden, de verering van Onze-Lieve-Vrouw. Vanaf 1644 resideerde een norber-tijn als rector ter plaatse. De door de abdij vanAverbode aldaar gebouwde kapel was voltooid in1648. Te Averbode bouwde abt Servatius Vaes in1664-1672 een volledig nieuwe abdijkerk. In op-dracht van dezelfde abt bracht landmeter Corne-lis Lowis het hele abdijdomein in kaart.
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Tijdens de achttiende eeuwwerden de klooster-gebouwen haast volledig vernieuwd: achtereen-volgens de reftervleugel met de persoonlijkekamers, het prelaatskwartier, het kwartier van dekamerling, de sacristievleugel, de ziekenafdelingen een nieuwe bibliotheek. Ten slotte werd hetkerkinterieur opnieuw grondig gewijzigd. Deabdij bloeide.Toch was ook dit een tijd vol spanningen en con-flicten. De lasten van de tiendheffers in de dor-pen namen toe. In 1753 belastte een nieuw edictde niet-geamortiseerde gronden. In 1758werdentijdens de Zevenjarige Oorlog de Zuidelijke Ne-derlanden geplunderd door Hannoverse troepen.Tweede provisor T. Salé werd als gijzelaar mee-genomen en kwam pas vrij na meer dan tweemaanden. Onder de regering van keizer Jozef IIwerden de bemoeiingen van de overheid in deabdijen en kloosters zeer groot. Naar het nieuweseminarie-generaal te Leuven wilde de abtslechts twee fraters zenden, beiden uit Brabantafkomstig. Dezen weigerden echter, wat de abdijbij de regering in een slecht daglicht plaatste. Nogandere moeilijkheden volgden. Einde 1789 brakde Brabantse Omwenteling uit, waarbij de abdij

de opstandelingen ondersteunde, hun leger hielpbewapenen en er zes aalmoezeniers voor ter be-schikking stelde. Het valt op dat de traditionelegeschiedschrijving een grote nadruk legt op deontzaglijke lastenwelke de Oostenrijkse regeringde abdijen oplegde, terwijl ze tegelijk een aan-zienlijke inkomstenstijging realiseerden.
Opheffing van de abdij en verspreiding van de
gemeenschapIn 1792werd het land bezet door de Fransen, hetjaar erna kwamen de Oostenrijkers terug, om in1794 definitief te worden verdreven. De voort-durende troepenbewegingen berokkenden deabdij veel schade. Op 1 oktober 1795 werden deZuidelijke Nederlanden bij Frankrijk ingelijfd, op1 september 1796 gebeurde de opheffing vanvrijwel alle kloosters en abdijen. 14 februari1797 volgde de uitdrijving te Averbode, waarbijde religieuzen de door de overheid voorgesteldepensioenregeling weigerden. De abt had zichreeds in 1794 met enkele medebroeders terug-getrokken. Uiteindelijk vluchtte hij over de Rijn.De belangrijkste delen van bibliotheek, archief enhuisraad waren in veiligheid gebracht. Drie reli-
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gieuzen mochten in het provisorenhuis blijvenwonen om de kerk te bedienen die, op vraag vande plaatselijke bevolking, als parochiekerk werdopengehouden. In 1798werden ook zij uitgedre-ven omdat zij de verplichte eed aan de Republiekweigerden af te leggen. Op het ogenblik van deuitdrijving telde de abdij 88 geprofeste religieu-zen. Hiervan woonden er 31 in de abdij, waaron-der 4 nog niet gewijde fraters, 53 waren pastoor,onderpastoor of hulppriester in een parochie ofin Kortenbos en 4 anderen waren als priesterwerkzaam in een zusterklooster. De 4 novicenkeerden naar hun familie terug.Voor de opheffingwaren reeds vele goederen vande abdij verkocht om de door de Franse bezetteropgelegde lasten te kunnen betalen of omdatmen hoopte ze van trouwe tussenpersonen laterte kunnen terugkopen. Na de opheffing volgdeeen openbare verkoop van de resterende bezit-tingen. De abdij zelf werd in vier kavels verkochtaan vier burgers die het klooster afbraken ommet de opbrengst van de verkoop van bouwma-terialen de aankoopsom te recupereren. In 1802kon medebroeder Ignatius Carleer (1765-1845)de abdij terugkopen. Enkele leden van de ge-meenschap zijn daarop naar de abdij terugge-keerd. Ze bewoonden het huis van de kamerlingdat intact was gebleven, dit is de huidige prela-tuur. In 1803werd de parochie Averbode officieelopgericht, waardoor het behoud van de abdijkerkverzekerdwerd. Eenmedebroederwerd pastoor.Op dat ogenblik was voor de meeste confratersde moeilijkste periode achter de rug. Ten tijdevan de priestervervolging (1798-1799) haddener enkelen gevangengezeten, één was naar hetFranse eiland Oléron verbannen en een anderewerd in 1800 door rovers vermoord in de Pan-nenhoeve te Deurne. Na het Concordaat met deHeilige Stoel in 1801werd de positie van de Kerkopnieuw leefbaar, al was de opheffing van alle af-geschafte abdijen en kloosters officieel bevestigd.Tegelijk waren ook alle patronaatsrechten defi-nitief vervallen.Toch bleef abt G. Thiels verder benoemingendoen voor de Averboodse parochies, zij het dathij nu veel meer afhankelijk was geworden vande goedkeuring door de bisschop. In 1803 vaar-digde kardinaal Caprara, legaat van de HeiligeStoel te Parijs, een decreet uit waardoor alle

voormalige religieuzen voortaan onderworpenwaren aan de ordinarius van het bisdom waarinze verbleven.Het Congres van Wenen in 1814-1815 had geenaandacht voor het smeekschrift van meer dantien voormalige Belgische abdijgemeenschappenom te worden heropgericht en in de oude toe-stand hersteld. De overlevingskansen van de ge-meenschap van Averbodemet een steeds kleinerwordend aantal oude kloosterlingen namen nusnel af. Na de dood van de abt in 1822 werdendrie regenten aangeduid om de abdijgoederen tebeheren. Vanaf 1826 begon men de hoop op eenmogelijke heropleving op te geven. Econoom I.Carleer verkocht allerlei materialen en kunst-voorwerpen.In 1818 was in de pastorieën te Opitter en Venlode abdijbibliotheek en een gedeelte van het ar-chief door de overheid in beslag genomen. Bij ko-ninklijk besluit werd in 1821 de bibliotheekafgestaan aan de Universiteit van Luik. De in be-slag genomen archiefstukken kwamen in het Al-gemeen Rijksarchief in Brussel terecht.
Het herstel na 1830: eenmoeizaam herbeginNa de voor de norbertijnen totaal onverwachteBelgische onafhankelijkheid hield de uitverkoopvan de abdij op. Vanaf 1832 begon men ernstigte denken aan het herstel. In juni 1834werd doorde paus Franciscus Corselis (1769-1853), vica-ris-generaal van het bisdom Brugge, aangesteldtot apostolisch visitator voor de leden van deexempte kloosterorden in België. Pas nu kondenechte onderhandelingenworden gevoerd. Om deabdij opnieuw op te richten stelde Mgr. Corselisals voorwaarde dat er zes kloosterlingen zoudenwonen. Tweewaren er reeds, de pastoor van Tes-telt teldemee en drie anderen boden zich aan omterug te keren. Averbode kon en mocht wordenhersticht. Onder de twaalf overlevende leden,tussen 86 en 61 jaar oud, moest nu een oversteworden gekozen. Het werd een superior, geenabt. Norbertus Dierckx (1764-1843) werd ver-kozen. Deze kreeg van de bisschop de toestem-ming zijn parochie Rotselaar te verlaten enkeerde naar de abdij terug. Intussenwaren reedsvier nieuwe kandidaten ingetreden, waarondertwee seculiere priesters. Ze werden op 14 de-
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cember 1834 ingekleed. Het regelmatige kloos-terlevenmet koorgebed herbegon, novicen en su-perior bewoonden opnieuw de abdij. 14december 1834 wordt dan ook aanzien als dedatum van de heroprichting. Er bleven echternog grotemateriële problemen en de abdijfinan-ciën waren verre van schitterend.Het noviciaat te Averbodewerd doorMgr. Corse-lis erkend. Tevens gaf hij de toestemming aanTongerlo om novicen naar Averbode te sturen,ook voor Grimbergen en Postel werden kandida-ten opgenomen. Op 2 februari 1836 volgde de of-ficiële kerkelijke bevestiging van deheropgerichte abdij en het gemeenschappelijknoviciaat.De gemeenschap groeide langzaam. In 1840waren er 23 leden, waarvan nog 7 van voor deopheffing. De laatste onder hen stierf in 1849; in1850 was men met 31. Vooral het peil van de fi-losofische en de theologische vorming zou noglange tijd ondermaats blijven. Superior Dierckxstierf in 1843. Onder zijn leidingwas de abdij op-nieuw begonnen en bevolkt. Van de oude paro-chies konden er slechts drie zonder onderbre-king behouden blijven, evenals de nieuwe paro-chie Averbode zelf; voor Kortenbos – toen noggeen parochie – was een overeenkomst geslotenmet een seculiere priester. Na Dierckx werd Sul-pitius de Lespes (1773-1848) superior, hij wasde jongste van de oude generatie.De abdij mocht opnieuw bestaan krachtens arti-kel 20 van de Belgische Grondwet dat de vrijheidvan vereniging toestond. Tegelijk maakte de Bel-gische wetgeving het voor verenigingenmoeilijkom rechtspersoonlijkheid te verwerven, met an-dere woorden: voor de staat kon de abdij nietworden heropgericht, ze kon ook geen goederenverwerven. Dit leidde tot juridische spitstechno-logie vanwege de kloosters, die regelmatig doorde rechtspraak werd nietig verklaard. In 1838richtten de dertien geprofeste leden van de abdij– zeven ouderen en zes jongeren – een associatieop, waarin ze al hun goederen inbrachten. Detwee langstlevenden zouden alles in eigendomverwerven. De drie overlevende leden uit 1838stichtten in 1857, samen met drie nieuwe aan-deelhouders, de Burgerlijke Maetschappij van Ak-
kerbouw, waarin alle onroerende goederenwerden ingebracht. De bewaarde jaarrekeningen

hiervan vermelden haast uitsluitend landbouw-activiteiten.In 1848 werd Frederik Mahieux (1810-1868) denieuwe superior. Vanaf 1854 diende hij een lang-durig proces te voeren tegen de familie van I. Car-leer die beweerde erfgenaam van bijna gans deabdij te zijn. Hierbij werd de nietigheid van de ge-noemde verenigingen uit 1838 en 1857 gevor-derd, omdat ze de dekmantel waren voor de alsrechtspersoon niet toegestane abdij. Na 20 jaarwerd het proces door de abdij gewonnen omdathet testament van I. Carleer als geldig werd er-kend. Een soortgelijk proces over 11 hectarewei-land te Testelt, vanaf 1863, werd verloren.In 1868 verkoos de abdijgemeenschap LeopoldNelo (1821-1887) tot superior. De pauselijkenuntius, de opvolger van Mgr. Corselis, vroeg deabtszegening aan voor de superiors van de ab-dijen Averbode, Grimbergen, Park en Postel – deabdijen van Berne (NL) en Tongerlo haddenreeds een abt. De ceremonie vond plaats in de ab-dijkerk van Grimbergen op 18 augustus 1872.Op dat ogenblik telde de abdij 43 leden, minderdan de helft van 1796. Hiervan verbleven er 19in de abdij, waaronder 3 novicen en 2 fraters, 18waren pastoor of onderpastoor in een parochieen 6 anderen verbleven in een andere functiebuiten de abdij. De abdij was de Franse Revolutiete boven gekomen, zij het moeizaam. De rijkdomen de luister van weleer waren nog slechts eenvage herinnering vergeleken met de nieuwe si-tuatie.Van groot belangwas de oprichting in 1877 in deabdijkerk van Averbode van een broederschapvan Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, ver-bonden met het Franse Issoudun. In 1885 werddeze tot aartsbroederschap verheven voor ge-heel België. In 1881 was een kleine drukpersaangeschaft, vanaf 1886 verscheen een eigentijdschrift voor de aartsbroederschap. Deze druk-en uitgeversactiviteiten zouden vlug een groteontwikkeling nemen. De eigenlijke pionier teAverbode van de broederschapwas supprior JanSchapmans († 1887).
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Een periode van expansie: einde 19de eeuw
tot aan de tweede WereldoorlogNa de dood van L. Nelo in 1887werd de 28-jarigeGummarus Crets tot abt gekozen, hij was pas teLeuven gepromoveerd tot doctor in de Theolo-gie. De BurgerlijkeMaetschappij van Akkerbouwwerd ontbonden en de abdij werd verkocht aande familie de Merode: de abdij zelf (bijna 9 hec-tare) aan Jeanne gravin de Merode (1853-1944)en 37 hectare gronden aan haar vader Charlesgraaf de Merode († 1892).Gedurende zijn lange abbatiaat heeft abt G. Cretsde abdij verder opgebouwd. Daar hij steedsmeernieuwe novicen opnam, wat al snel tot een feno-menale groei van het ledenaantal leidde, diendende gebouwen te worden uitgebreid en de ge-meenschapsruimten vergroot. Vermelden wehier de inrichting van de bibliotheek (1889-1893,in het huidige gastenkwartier op de eerste ver-dieping), de nieuwe refter in stijl Lodewijk XV(1893-1894), de plaatsing van twee nieuwe alta-ren in de kerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouwvan het Heilig Hart (1894) en aan het Heilig Hartvan Jezus (1899), de restauratie van de voorge-vel van de kerk met het herstel van het kruis erbovenop (1906) en de restauratie van de in-

gangspoort van de abdij (1909-1910) en van depastorie. In 1930 werd de bouw aangevat, op deplaats van een achttiende-eeuws gebouw, van dezogenoemde ‘vleugel 30’. In 1903werd de eersteelektrische verlichting in de abdij aangelegd, in1906 volgde de centrale verwarming. Om over denodige financiële middelen te kunnen beschik-ken heeft abt Crets enkele kunstvoorwerpenmoeten verkopen, voor de onkosten aan de kerkschonk de aartsbroederschap een bijdrage.Onder het bestuur van abt Crets heeft dewerkingvan de aartsbroederschap een geweldige expan-sie gekend. Zij resulteerde in de kroning van hetMariabeeld in 1910. De bijhorende tijdschriften
Bode van het Aartsbroederschap van Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart en de FranstaligeMes-
sager bereikten voor de EersteWereldoorlog eenwekelijkse oplage van 100.000 exemplaren. Viaeen meer profaan bijvoegsel ontstonden hieruit
Averbode’s Weekblad en La Semaine d’Averbode.Gerlacus Franken (1869-1954) was vanaf 1898de zeer actieve submoderator van de aartsbroe-derschap. Hij organiseerde eveneens in 1910 teAverbode het Eerste Nederlands Maria-Congres.In 1894 vroeg paus Leo XIII aan de Belgische nor-bertijnen om priesters te zenden naar Brazilië.
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Genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in de abdijkerk



Aldus vertrokken in 1896 Vincentius Van Tongel(† 1920) en Raphaël Goris († 1917) naar Pira-pora (staat São Paulo). Vanaf 1897 begonnen zein deze parochie, tevens bedevaartplaats voor hetbeeld van de Goede Jezus, met een apostolischeschool, van 1905 tot 1949 kleinseminarie voormeerdere bisdommen. In 1901 werd een collegebegonnen in Jaguarão (staat Rio Grande do Sul),in 1915 werd dit opnieuw verlaten, om in Jaú(staat São Paulo) het gemeentelijk gymnasiumover te nemen. In 1909 kwam daar nog bij het inhet voormalige keizerlijk paleis gevestigde Sint-Vincentiuscollege (1890) van Petrópolis (staatRio de Janeiro). In een tijd van een sterk groei-end ledenaantal zijn zeer vele priesters en le-kenbroeders – speciaal voor demissie in Braziliëvanaf 1898 opnieuw toegelaten – naar Braziliëvertrokken. Vooral bij de vorming van Brazili-aanse priesters werd zeer verdienstelijk werkverricht. Vanaf 1908 traden af en toe Braziliaansekandidaten binnen in de abdij. In 1923 verkreegAldericus Lambrechts (1874-1936), na de doodvan V. Van Tongel superior van de huizen vanAverbode in Brazilië, de titel van abt van de ver-dwenen Antwerpse Sint-Michielsabdij. In 1930bekwam Averbode een parochie in São Paulo, in1936 werd er een residentie geopend.Op vraag van de apostolische vicaris voor Dene-marken en IJsland aan abt Crets om enkele pries-ters naar Jutland te zenden, vertrokken in 1903

Ludolf Brems (1870-1958) en Simon Eyckens(1873-1948). Dezen stichtten de parochie Vejle.L. Brems werd in 1922 zelf apostolisch vicarisvoor Denemarken en titulair bisschop van Ros-kilde, hij nam ontslag in 1938. Behalve Vejle, datsteeds het centrum bleef van Averbodes aanwe-zigheid in Denemarken, werden nog enkele an-dere parochies aangenomen.Gerlacus Franken vertrok in 1921 als prior naarBois-Seigneur-Isaac, nabij Nijvel. Nadat de Fransemedebroeders van de abdij vanMondaye, die se-dert 1903 in Bois-Seigneur-Isaac verbleven, nade Eerste Wereldoorlog opnieuw naar Norman-dië konden vertrekken, werd er in 1922 eennieuwe zelfstandige priorij opgericht, bestaandeuit de ter plaatse gebleven Belgische medebroe-ders en enkelen uit Averbode. In 1925 werd depriorij tot abdij verheven. Na het ontslag van abtFranken in 1942 kwamen er enkel nog admini-stratoren.In 1923 werd Laurentius Baeyens (1874-1950),voordien befaamd predikant en ijveraar van deaartsbroederschap, de eerste pastoor van denieuw gestichte parochie van het Heilig Sacra-ment te Berchem-Groenenhoek. In 1929werd inde ruime pastorie aldaar een residentie opge-richt, een afhankelijk huis met Gonzaga Taey-mans (1896-1963) als prior. Deze communauteitwerd in 1931 opgeheven en gedeeltelijk ver-
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Een groep norbertijnen van Averbode te Pirapora (Brazilië), 23 september 1923



plaatst naar Brasschaat, waar ze de kern werdvan de nieuwe gemeenschap die het Sint-Mi-chielscollege stichtte en uitbouwde. G. Taeymanswerd de eerste rector van het college en overstevan de gemeenschap. Volgens de oorspronkelijkeplannen zou deze nieuwe gemeenschap de voor-malige Sint-Michielsabdij opnieuw tot levenbrengen. Het college is veel groter geworden danaanvankelijk gedacht, voor de abdij is het bijplannen gebleven.Na de wet op de verenigingen zonder winstge-vend doel in 1921, kon de abdij eindelijk rechts-persoonlijkheid verwerven. Alle bezittingenwerden ondergebracht in de vzw Abdij der Nor-

bertijnen van Averbode, ook de kloosterdrukke-rij. De abdij zelf werd teruggekocht van Jeannegravin de Merode.Vanaf 1920 werd Averbode het centrum van deEucharistische Kruistocht, een beweging ont-staan vanuit de eucharistische werking van pausPius X, met als doel de gelovigen te vormen toteen trouwe beleving van hun geloof en eenwaar-dig veelvuldig ontvangen van de eucharistie. Deseculiere priester Edward Poppe (1890-1924)werd spoedig bij de beweging betrokken. Hijwerd de geestelijke bezieler. Basilius Vanmaele(1890-1968) was vanuit de abdij de E.K.-leider,in 1946 voor België opgevolgd door K. van Pelt
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Abdijgebouwen na de brand van 29 december 1942



(1907-2001). Zonneland en Petits belges ont-stonden in 1920 als de kindertijdschriften van debeweging. Hiernaast waren er meerdere kleinetijdschriften voor allerlei deelgroepen van ou-dere leden en kaders.In het bestuur van de orde speelde abt G. Cretseen vooraanstaande rol. In 1902 vond het gene-raal kapittel plaats te Averbode, evenals in 1922toen het om een keuzekapittel ging. In dit laatstekapittel werd G. Crets, sedert 1912 mocht hij detitel van monseigneur dragen, tot abt-generaalgekozen. Hij vervulde deze functie tot in 1937.Op het einde van zijn abbatiaat bedroeg het aan-tal leden van de canonie bijna het vijfvoudige vanin 1887: 230. Prelaat Crets was erin geslaagd omdeze geweldige aangroei van jonge mensen, diesamenging met de algemene opbloei van het re-ligieuze leven in de Belgische Kerk, op te vangenen te kanaliseren naar allerlei waardevollenieuwe apostolaatwerken in binnen- en buiten-land. Hij stierf in 1944.

De abdij na de tweede Wereldoor-
logIn 1940 werd Emmanuel Gisquière(1892-1980) abt-coadjutor, in 1942nam hij het volledige bestuur van deabdij over.Op 29 december 1942werd door eenbrand het ganse centrale abdijcom-plex, op de kerk na, grondig vernield.Onmiddellijk startte de wederop-bouw, onder de leiding van J. Dockx.De jonge fraters vonden samen methun professoren tot in de zomer van1943 een onderkomen in een leeg-staand klooster te Gijzegem bij Aalst.Het abbatiaat van E. Gisquière stondvolledig in het teken van de herop-bouw van de abdij. Omstreeks 1950werd tevens een nieuwe boerderij op-getrokken nabij de Pikkelpoort. Ineen nieuw toegevoegde abdijvleugelwerd een retraitehuis ingericht. Aldeze bouwwerken gebeurden onderde leiding van broeder Norbert Gerits (1896-1962), die dodelijk verongelukte bij de bouw vaneen papierschuur voor de drukkerij.Het college te Brasschaat werd op 13 februari1945 getroffen door een V1-bom, waarbij driejonge priesters – waaronder een van Tongerlo –en een broeder gedood werden. Ook hier ge-beurde de heropbouw onder de leiding van denieuwe rector J. Dockx en broeder Norbert.Na de TweedeWereldoorlog verminderde de ver-dere groei van het ledenaantal van de canonie. Ervolgde een periode met relatief weinig intredes,de vergrijzing begon, in de tweede helft van dejaren ’50 waren er opnieuw meer kandidaten.In 1957was de abdij betrokken bij de oprichtingvan een afhankelijk huis van de Brabantse Circa-rie te Banneux en Tancrémont, onder de leidingvan E. Rijkals van Bois-Seigneur-Isaac. De stich-ting van de gemeenschap mislukte, maar ze re-sulteerde wel in een blijvende aanwezigheid vanAverbode te Tancrémont.
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In 1957 hield de abdij van Bois-Seigneur-Isaac opte bestaan als zelfstandige canonie. Ze werd eenafhankelijke priorij van Averbode, een groot deelvan de medebroeders koos voor de overgangnaar Averbode. In deze periode kende de abdijhet hoogste ledenaantal. De priorij te Bois-Seig-neur-Isaacwordt op 1 augustus 2010 overgedra-gen aan de Ordre Libanais Maronite, die er hetkloosterleven verder zet. De medebroeders vanAverbode keerden terug naar de abdij.In 1959 werd vanuit Brasschaat het Sint-Mi-chielscollege te Schoten opgericht, in 1962 werddit een volledig zelfstandig college.Supprior G. Laureyswas in 1951 naar Brazilië ge-zonden om in Pirapora het kloosterleven in tevoeren. In 1953 werd in Piracicaba (staat SãoPaulo) de parochie van de heilige Judas Thaddeusgesticht, waarvoor naderhand een zeer grotekerk werd gebouwd. In 1963 werd in Salto (tus-sen Pirapora en Piracicaba) een groot terreinaangekocht om een nieuwe abdij te bouwen,waarmee werd begonnen.
Op de drempel van een nieuwe tijd en een
nieuwmillenniumNadat E. Gisquière einde 1966 ontslag had geno-men, werd in 1967 Koenraad Stappers (1922-1999) tot abt gekozen. Hij was sedert 1948werkzaam in Denemarken, de laatste twee jaarals overste van de gemeenschap aldaar. Op hemrustte de taak om de abdij aan te passen aan devernieuwingen in Kerk en wereld van de laatstejaren, in het bijzonder na het Tweede VaticaansConcilie. Abt Stappers organiseerde het econo-maat van de abdij – waar voortaan enkele lekenzouden werken – en benoemde G. Volkaerts(1914-1993) tot directeur van de uitgeverijenGoede Pers en Altiora, deze laatste zou uitgroeientot een uitgeverij van jeugdliteratuur en religi-euze boeken. De Eucharistische Kruistocht werdopgeheven en vervangen door de Werkgroepvoor Levensverdieping (opgeheven in 1982). Debouwwerken voor de nieuwe abdij in Salto wer-den stilgelegd en het college in Jaú werd geslo-ten. Het Sint-Michielscollege te Brasschaat kreegeen raad van beheer, waarin enkel leken zittinghadden.

In de abdij zelf werd de aanpassing aan een soe-peler levenswijze doorgevoerd, tot tevredenheidvan demeestemedebroeders. In de liturgie werdde gregoriaanse zang gedeeltelijk gehandhaafd.Voor de opleiding werd in 1969 samen met deabdij van Postel en vanaf 1970 ookmet Grimber-gen de studieconcentratie Agripo opgericht.In 1979 werden de Braziliaanse medebroedersen huizen opgenomen in de nieuwe zelfstandigecanonie van Jaú, terwijl de meeste Belgischeme-debroeders in haar dienst verder blevenwerken.Sinds 1984 is niet langer de abdij de inrichtendemacht van het Sint-Michielscollege te Brasschaat,maar wel de vzw Katholiek Vlaams Onderwijs(K.V.O.), die reeds inrichtendemacht was voor deSint-Lutgardisscholen; de prelaat en een tweedemedebroeder zetelen in de beheerraad van dezevzw.De zorgbehoevende confraters wonen in tweegangen van de abdij die het ‘Begijnhof’ genoemdworden.In 1989werd het Sint-Michielscollege te Schotenovergedragen aan de inrichtende macht vzwK.V.O., in het Sint-Michielscollege te Brasschaatkwam er in 1993 voor het eerst een leek als al-gemeen directeur. In uitgeverij Goede Pers tradin 1992 een beheerscomité in functie met de op-drachten van een raad van bestuur. Tegelijk kreegook hier voor het eerst een leek de functie van di-recteur. In 1993werd een nieuw gebouw voor deuitgeverijen opgericht, ontworpen door de Ant-werpse architect B. Van Reeth. Begin 1994 namde nieuwe nv Uitgeverij Altiora Averbode de uit-geversactiviteiten over van nv Altiora, dat voort-aan alleen drukkerij zou zijn. Intussen had deabdij einde 1993 een meerderheidsparticipatiein nv Lascaux verworven, om hiermee als uitge-ver de weg van de multimedia te verkennen. In1996 verkocht de abdij drukkerij nv Altiora. Hier-mee kwam er een einde aan een tijdperk vanmeer dan honderd jaar abdijdrukkerij.In de abdij werd de te klein geworden abdijbibli-otheek in 1994 uitgebreid met een groot onder-gronds boekenmagazijn. Daarna volgden devolledige renovatie van de verouderde ‘vleugel30’ en de aanleg van een waterzuiveringsstationmet planten. Hierna begonnen dewerken aan debinnenrestauratie van de abdijkerk, waarvan de
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buitenrestauratie reeds gebeurde vanaf de jaren’60. Deze binnenrestauratie wordt in 2001 afge-sloten met de wijding van het altaar van denieuwe liturgische ruimte.Na het plotse overlijden van abt Ulrik Geniets op13 november 2005 wordt op 8 februari 2006 JosWouters door de gemeenschap gekozen tot 52steprelaat van Averbode.
Nieuwe economische activiteitenVanaf het voorjaar van 2014 brengt de abdij bier,brood en kaas op de markt. Later volgen andereproducten als peperkoek, ambachtelijk ijs, mos-terd... Op 1mei 2016 opent het belevingscentrum“HetMoment”. Het herbergt een kaasrijperij, eenwinkel, een bakkerij en een abdijcafé met micro-brouwerij.Op 8 februari 2018 kiest de abdijgemeenschapMarc Fierens als 53ste prelaat van de abdijge-meenschap. Het Generaal Kapittel van de Ordekiest op 24 juli van datzelfde jaar Jos Wouters,emeritus-abt van Averbode, tot Abt-Generaal.


