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Nog vóór het tolerantie-edict van keizer Constantijn, zou Sint Piatus in Tornacum komen preken zijn. Van in 
de 4de eeuw was er een christelijke aanwezigheid in Doornik. 
 
Een nieuwe evangelisering begon in de 7de eeuw met Sint Elooi, bisschop van Noyon en Doornik. Tijdens 
deze operatie stichtte hij volgens de traditie een aan Martinus van Tours gewijd klooster in Doornik. De 
strooptochten van de Normandiërs maakten een einde aan het monastieke leven. 
 
Odo van Orléans was in 1087 scholaster geworden aan de kathedraalschool van Doornik. Toen deze man 
besloot zich terug te trekken om een intenser spiritueel leven te leiden, trachtten bisschop Radbod II en de 
kanunniken hem in de stad te houden door hem, op 2 mei 1092, de overblijfselen van het vervallen Sint-
Maartensklooster te schenken. Met enkele leerlingen stichtte Odo er eerst een canoniale en weldra een 
monastieke gemeenschap. De overgang van de regel van Augustinus naar de Regula Benedicti gebeurde 
in 1095 op advies van Aymericus, abt van Anchin. Odo werd opnieuw verkozen tot abt. 
 
Onder zijn leiding kende de abdij een grote bloei. Ze telde in 1105 een 70 monniken. Herman, een leerling 
van Odo, werd abt en historicus. Rodulphus bestuurde een atelier met twaalf kopiisten, die vele werken uit 
de oudheid overleverden. Ook op wereldlijk vlak ging het de abdij voor de wind. Eind 13de eeuw had ze een 
honderdtal monniken die een uitgestrekt domein beheerden en niet minder dan veertig priorijen hadden 
gesticht. Ze bezat bossen, een twintigtal molens en jurisdictie over meerdere plaatsen. 
 
Het begin van de 14de eeuw was een tijd van grote crisis. Slecht beheer en grote uitgaven, in weerwil van 
de algemene achteruitgang, brachten paus Johannes XXII er in 1332 toe een onderzoek in te stellen. De 
abt en meerdere monniken werden geëxcommuniceerd. Als nieuwe abt - de zeventiende - werd de 
kroniekschrijver Gilles Le Muisit aangewezen. Hij herstelde het wereldlijk prestige, maar op spiritueel vlak 
zou de abdij haar toonaangevende rol niet meer herwinnen. 
 
Onder abt Robert Delezenne werd de Sint-Maartensabdij ingrijpend herbouwd. Er kwam een nieuwe 
abdijkerk en voor het abtenpaleis werd beroep gedaan op de bekende architect Laurent-Benoît Dewez. De 
bouw van het 130 meter brede paleis duurde van 1763 tot 1767. 
 
De Franse Revolutie en haar excessen luidden het einde in van de Doornikse abdij, zoals van vele andere. 
Op 18 november 1796 werden de religieuzen verjaagd en het volgende jaar werd de abdij afgeschaft. De 
gebouwen werden voor een groot deel afgebroken. De kerk diende nog een tijd als Tempel van de Rede, 
alvorens op haar beurt tegen de vlakte te gaan. 
 



De luxueuze abtenresidentie werd gespaard. Het stadsbestuur van Doornik nam er in 1809 voorlopig haar 
intrek, om er zich definitief te installeren in 1830, toen België onafhankelijk werd. Het gebouw had nog sterk 
te lijden onder een bombardement van 16 mei 1940. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren: 
St.Martin Tripel (9%) 
St.Martin Bruin (8%) 
St.Martin Blond (7%) 
St.Martin Kerstbier (8,5%) 
 
Brouwerij:  
Brasserie de Brunehaut (Rongy) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


