
 
 
 
Abdij van Maredsous 
 
Benedictijnerabdij van Maredsous 
Rue de Maredsous 11,  
5537 Denée 
 
De stichting van Maredsous gebeurde in 1872 in de context van de Duitse Kulturkampf, waarbij onder 
Bismarck kloostersluitingen dreigden. Hildebrand de Hemptinne, een Gentse monnik in de aartsabdij van 
Beuron in het Zwarte Woud, overtuigde de leiding om een priorij in België te beginnen die als refugehuis 
zou kunnen dienen. De financiering gebeurde door de industrieel Henri-Philippe Desclée uit Doornik. De 
Hemptinne kende zijn zoon Jules Desclée van bij de Pauselijke Zoeaven. Beide families waren het 
ultramontanisme toegedaan. 
 
Terwijl de Duitse monniken onderdak kregen in een kasteelhoeve van Desclée, met een molen het enige 
overblijfsel van het verdwenen gehucht Maredsous, werden vanaf 1873 kloostergebouwen opgetrokken op 
een nabije heuvelrug. Hiervoor werd de architect Jean Bethune aangetrokken, iemand die de filosofie van 
het laten herleven van de middeleeuwse christelijke samenleving deelde. In 1876 konden de monniken hun 
nieuwe verblijf betrekken. Paus Leo XIII verhief de gemeenschap in 1878 tot abdij binnen de Beuroner 
congregatie, met aan het hoofd Placidus Wolter. Het college opende de deuren in 1884, jaar waarin de 
monniken ook begonnen met het uitgeven van de Revue Bénédictine, een tijdschrift gewijd aan kerkelijke 
geschiedenis en literatuur. Met Ursmer Berlière had de abdij een gerenommeerd historicus binnen haar 
muren. Onder het bewind van De Hemptinne, in 1890 aangesteld tot abt, werden de werken in 1892 
afgerond. De abdij werd in 1903 uitgebreid met een École de Métiers d'Art gericht op kunststielen (waar 
onder meer Jijé leerling was). Met de Ier Columba Marmion trad in 1909 de derde abt van Maredsous aan.  
 
De vijandelijkheid opgeroepen door de Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat Maredsous in 1920 uit de 
Beuroner congregatie werd gelicht en met de abdij Keizersberg en de Brugse Sint-Andriesabdij 
ondergebracht in een Belgische benedictijnencongregatie. In 1926 werd de abdijkerk verheven tot basilica 
minor. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de abdij een bibliotheekgebouw en een onthaalcentrum 
 
Bieren: 
Maredsous Blond (6%) 
Maredsous Bruin (8%) 
Maredsous Tripel (10%) 
 
Brouwerij:  
Duvel Moortgat (Breendonk-Puurs) 
 


