
 
 
 
Abdij van Bonne Espérance 
 
Norbertijnenabdij van Bonne Espérance 
Rue Grégoire Jurion 10 
7120 Vellereille-les-Brayeux(Estinnes) 
 
De abdij dankt haar stichting aan de bekering van Willem, de enige zoon en erfgenaam van Reinard, Ridder 
van Croix. Willem had het ketterse onderricht van Tanchelm gevolgd, maar Norbert van Xanten bracht hem 
terug naar het Rooms-Katholicisme. Uit dankbaarheid gaven zijn ouders, Reinard en Beatrix, een stuk land 
aan Norbert voor het stichten van een abdij in Ramignies. Dat gebeurde in het jaar 1127, terwijl Willem in 
navolging van Norbert naar de Abdij van Prémontré ging. Omdat Ramignies ongeschikt bleek, verplaatste 
Odo, de eerste abt, de nieuwe kolonie in 1130 naar een andere locatie in de omgeving. 
 
De abdij nam toe in grootte, ze verkreeg stukken land van Reinard en andere vrijgevige christenen. In de 
13de eeuw bezat de abdij landerijen in Henegouwen en Brabant ter grootte van rond 4700 hectare. Dit 
stelde hen in staat in het tweede deel van de 13de eeuw de benodigde gebouwen te realiseren. 
 
Odo werd opgevolgd door Philippe de Harveng, een bekend theologisch schrijver.[Hij werd 2e prelaat van 
1157 tot 1182 en leverde een belangrijke bijdrage aan de en verdere groei van het klooster in de eerste 
eeuw van zijn bestaan. 
 
De 16de eeuw kent crisisperioden in de regio. In 1542 vond een confrontatie plaats tussen troepen van 
Frans I van Frankrijk en die van Keizer Karel V, die een inval in het Noord-Franse gebied had gedaan. De 
zoon van Frans I, Hendrik II van Frankrijk, belegerde het op 4 km van de abdij gelegen Binche. De streek 
inclusief de abdij werd door zijn soldaten geplunderd. In 1554 gebeurde dit opnieuw; in de marge van de 
Italiaanse Oorlog (1551-1559) werd de stad in 1554 door de Fransen in brand gestoken. 
 
Na oplopende spanningen tussen katholieken en protestanten werd op 10 november 1568 door legers van 
Willem van Oranje de abdij geplunderd. Een deel van de gebouwen werd in brand gestoken. De monniken 
vluchtten naar Mons en Binche, maar de plaatselijke bevolking keerde zich tegen hen. Mons werd zelf in 
1572 veroverd door troepen van Lodewijk van Nassau, die na enkele maanden echter weer door Spaanse 
troepen van Alva werd verdreven. Daarop volgde een onzekere periode voor de Norbertijnse 
gemeenschap, die bovendien te maken had met opgelopen schulden. 
 
In het begin van de 17de  eeuw trachtte de abdij zich weer te herstellen en ging fondsen werven voor het 
herstel van de gebouwen. Ze konden rekenen op weldoeners. De gouverneurs van de Spaanse 
Nederlanden, Albert van Oostenrijk en Isabella van Spanje, toonden zich genereus tegenover religieuze 
gemeenschappen die schade hadden ondervonden van de godsdienstoorlogen. Bonne-Espérance kon zich 
daardoor de benodigde restauraties veroorloven. 
 
In de 18de eeuw heerste in het graafschap Henegouwen onder de Oostenrijkse Nederlanden, een lange 
periode van voorspoed en vrede. Een grootscheepse modernisatie van de abdijgebouwen begon in 1714 
met neoklassieke realisaties van architect Nicolas De Brissy uit Mons. Het eindigde kort voor de Franse 



revolutie met in het bijzonder de bouw, van 1770 tot 1776, van de kloosterkerk ontworpen door Laurent-
Benoît Dewez. 
 
Tijdens de periode van de laatste abt, Bonaventure Daublain, werd de abdij in 1792 bezet en geplunderd 
door het Franse leger en vluchtten de norbertijnen. Dit gebeurde in het kader van de Slag bij Jemappes 
tussen Franse en Oostenrijkse troepen. De abdij had toen 67 volgelingen. De Oostenrijkse Nederlanden 
verkregen daarna weer tijdelijk de controle in het gebied en de monniken keerden terug. Op 13 mei 1794 
werd de abdij weer door Franse troepen belegerd. Tijdens de Franse Republiek werd het hen niet 
toegestaan aldaar in gemeenschap samen te leven, en ook niet na 1815 onder Koning Willem I van de 
Nederlanden. 
 
Op 6 maart 1797 werden de laatste religieuzen definitief door de Fransen uit Bonne-Espérance verdreven. 
De gebouwen werden verkocht maar in het geheim weer teruggekocht door de gemeenschap via een boer 
in Basse-Cour. De problemen om het monastieke leven weer op te pakken waren echter zo groot dat de 
laatste kanunniken besloten om op 29 december 1821 de abdij te schenken aan het Bisdom Doornik. In 
mei 1830 werd er een seminarie geopend. Er was nog wel een clausule in het contract opgenomen tussen 
het bisdom van Doornik en de kloostergemeenschap: een her-ingebruikname van het klooster was mogelijk 
in het geval de gemeenschap herboren zou worden voor de dood van de laatste kanunnik. Op 19 juni 1856, 
na de dood van de laatste kanunnik, André-Joseph Dailly, werd het bisschoppelijk seminarie van Doornik 
eindelijk eigenaar van de abdijgebouwen. 
 
Bonne-Espérance is de enige abdij in de provincie Henegouwen waarvan de gebouwen de verwoestingen 
van de Franse revolutie hebben overleefd. Ze zijn geplaatst op de lijst Patrimoine immobilier exceptionnel 
de la Région wallonne en bieden vandaag onderdak aan een middelbare school, het collège Notre-Dame 
de Bonne-Espérance. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren (niet langer erkend als abdijbier): 
La Bonne Espérance Blond (6,3%) 
La Bonne Espérance tripel (7,8%) 
Bonne Espérance Bruin (6,3%) 
 
Brouwerij:  
Brouwerij Lefebvre (Quenast) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


