
 
 
 
Abdij van Averbode 
 
Norbertijnenabdij van Averbode 
Abdijstraat 1 
3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 
 
De stichting van de abdij wordt gesitueerd in 1134/1135. Averbode bevond zich in die tijd pal op de grens 
van het hertogdom Brabant en het graafschap Loon, dat later zou opgaan in het prinsbisdom Luik. In de 
beginjaren leefde de kloostergemeenschap van landbouw, waarbij de Norbertijnen hulp kregen van 
lekenbroeders. Oorspronkelijk was het een dubbelklooster. De zusters verhuisden aan het begin van de 
13de e eeuw naar een eigen klooster (Keizerbos). Die gemeenschap bleef tot 1796 bestaan. 
 
In 1154 schonk graaf Lodewijk I van Loon de Bolderbergwinning, nu gekend als domein Bovy, aan de 
kloostergemeenschap. Het bleef in hun bezit tot de Franse revolutionairen het domein verbeurd verklaarden 
en verkochten. 
 
De Norbertijnen van Averbode hielden zich van bij het begin met pastoraal werk bezig. Sommige dorpen in 
de omtrek, zoals Testelt en Messelbroek, hebben sinds de 12de eeuw een Norbertijn van Averbode als 
priester. De kerk en het abdijgebouw werden in 1499 door blikseminslag zwaar beschadigd. Tijdens de 16de  
eeuw moesten de Norbertijnen verscheidene keren een veilig onderkomen zoeken in hun refugehuis van 
Diest en later Averbode verlaten om zich eerst in Sint-Truiden, daarna in Diest te vestigen. In 1604 lieten de 
omstandigheden het toe om terug te keren. 
 
In 1648 voltooiden Norbertijnen de bouw van een bedevaartskapel in Kortenbos bij Sint-Truiden die later 
verheven werd tot Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos. Tussen 1664 en 1672 werd een nieuwe 
abdijkerk in barokstijl in Averbode gebouwd.  
 
De Fransen schaften in 1796 bijna alle kloosters en abdijen af; de abdij werd verkocht en het klooster ten 
dele afgebroken. In 1802 kocht medebroeder Ignatius Carleer de abdij terug en in 1803 werd de parochie 
Averbode opgericht, met de abdijkerk als parochiekerk en een medebroeder als pastoor. Vanaf 1826 
verkocht Carleer verschillende materialen en kunstvoorwerpen uit de abdij.  
 
Na de onafhankelijkheid van België, met name in 1834, werd het kloosterleven in Averbode officieel hervat. 
Dat jaar stelde paus Gregorius XVI een apostolisch visitator aan voor de kloosterorden. Deze stelde als 
voorwaarde om de abdij opnieuw op te richten dat er zes kloosterlingen dienden te wonen, wat in Averbode 
het geval was.  
In 1886 verscheen een tijdschrift, het begin van de drukkers- en uitgeversactiviteiten in Averbode. In 1907 
stichtten de norbertijnen van Averbode een coöperatieve zuivelonderneming en in 1911 een bank. Ze 



legden zich ook toe op drukkers- en uitgeversactiviteiten, een gevolg van de oprichting van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Averbode. Het aantal leden van de 
gemeenschap nam in die periode sterk toe. Vanaf 1920 gaf de abdij een kindertijdschrift uit, Zonneland. In 
1930 volgden de Vlaamse Filmpjes, waarin de jeugd kon kennismaken met de literatuur, en in 1958 
ontstond Zonnekind. 
 
In 1921 nam Averbode het norbertijnenhuis in Bois-Seigneur-Isaac nabij Nijvel over als priorij. Gerlacus 
Franken werd de eerste prior en in 1925 werd de priorij tot abdij verheven. Na Frankens ontslag in 1942 
kende de priorij enkel nog administratoren. Twee jaar later, in 1923, stichtte de abdij in Berchem een 
nieuwe parochie, Heilig Sacrament in Berchem-Groenenhoek. In 1931 werd het onafhankelijke huis van 
Berchem-Groenendonk opgeheven en stichtten de norbertijnen van Averbode het Sint-Michielscollege in 
Brasschaat.  
 
In de jaren 1930 werd een nieuwe abdijvleugel gebouwd, maar op 29 december 1942 brandde het centrale 
abdijcomplex, op de abdijkerk, de kapittelzaal en de sacristie na, af. Ondertussen was sinds 1942 
Emmanuel Gisquière abt van Averbode, nadat hij in 1940 tot abt-coadjutor werd aangesteld. Onder zijn 
leiding vond de wederopbouw plaats en in afwachting van de voltooiing van de werkzaamheden bleven 
enkele medebroeders tot de zomer van 1943 in een leegstaand klooster in Gijzegem.  
 
De abdij van Tancrémont in Luik werd in 1957 een priorij afhankelijk van Averbode. In datzelfde jaar werd 
de abdij van Bois-Seigneur-Isaac eveneens afhankelijk van Averbode en was ze niet langer een zelfstandig 
huis. In 1959 werd in Schoten een tweede Sint-Michielscollege opgericht. 
 
Van 1969 tot 1976 werd de abdijkerk gerestaureerd. In 1970 stichtten de abdijen van Averbode en Postel 
een eigen onderwijsinstelling voor een gezamenlijke priesteropleiding. Een jaar later stapte ook de abdij 
van Grimbergen in de studieconcentratie, die de naam Agripo kreeg (Agripo is het letterwoord voor 
Averbode, GRImbergen en POstel). Agripo voorzag in een tweejarige filosofie- en een vierjarige 
theologieopleiding voor de priesterkandidaten van de drie norbertijnenabdijen. Aan het project trad later ook 
de abdij van Tongerlo toe. 
 
In 1992 kreeg voor het eerst een leek de functie van directeur van de uitgeverij. Voor deze uitgeverij werd 
ook een nieuwbouw ontworpen door bOb Van Reeth. De abdijbibliotheek werd in 1994 met een 
ondergronds boekenmagazijn uitgebreid. De drukkerij werd in 1996 verkocht aan een privéonderneming, 
die intussen failliet ging. In 1999 opende een ecologisch waterzuiveringsstation tegenover de abdijhoeve. In 
2000 startte de binnenrestauratie van de abdijkerk. De altaren, waaronder die van Onze-Lieve-Vrouw van 
het Heilig Hart en van het Heilig Hart werden onder meer gerestaureerd. De restauratie van de kerk was 
voltooid in 2002. 
 
Pas in 2014 startte de abdij met het produceren van bier, brood en kaas. Op de locatie van de drukkerij 
werd in mei 2016 het belevingscentrum 'Het Moment' geopend. Dit omvat een winkel, een kaasrijperij, en 
bakkerij, een café en een kleine brouwerij.  
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren:  
Averbode blond (7,5%) 
 
Brouwerij: 
Brouwerij Huyghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


