
Hierbij nodigen we u van harte uit op de boekvoorstelling van : 

De Abdij van Averbode, een verhaal van steen en marmer 
in de Abdijkerk te Averbode op zaterdagnamiddag 25 november vanaf 14 uur. 
In 2014 verscheen bij Academia Press in Gent het boek Belgisch marmer, VI-292 p., door een 
groep Belgische geologen. Een vriend wees hen erop dat de naam ‘Averbode’ er niet in 
voorkomt. Het bezoek dat hierop volgde bracht een dynamiek opgang waarvan dit boek het 
verbluffend resultaat is. Ongeveer dezelfde ploeg geologen: Marleen De Ceukelaire, Roland 
Dreesen en Michiel Dusar, opnieuw samen met paleontoloog Francis Tourneur en 
onderzoeker Frans Doperé en ditmaal aangevuld met archivaris Herman Janssens, beschrijven 
het gebouwencomplex te Averbode vanuit de zichtbare natuursteen: Diestiaanse 
ijzerzandsteen, Gobertangesteen, verschillende soorten Belgisch marmer maar ook inlegwerk 
met exotisch marmer, enzovoort. De natuurlijke bouwstenen (buiten) en de decoratieve stenen 
(binnen) werden op grond van hun eigenschappen of beschikbaarheid geselecteerd. Hun 
uitwendige vorm is door de mens gemodelleerd, maar ze hebben niets van hun natuurlijke 
oorsprong of van hun eeuwenoude ontstaansgeschiedenis prijsgegeven. Natuur en cultuur zijn 
erin verenigd. Dit boek begint met een overzicht van het ontstaan en de evolutie van de abdij 
(De opbouw van de abdij). Daarna is het uitgewerkt als een verkenningstocht: door het 
poortgebouw via het binnenplein (Pracht en praal voor elke bezoeker) naar de kerk (De Onze-
Lieve-Vrouw- en Sint-Jan de Doperkerk) en de abdij (Het centrale abdijgebouw), om ten 
slotte de rondgang te maken van de hele abdijsite (Elders op het terrein). Meer dan 300 
afbeeldingen, alle in kleur, werden opgenomen uit de toegankelijke delen van de abdij, maar 
ook uit de privévertrekken en de delen die af en toe worden opengesteld. 

 
Programma: 
 
14 u.: Abt Jos Wouters en Roland Dreesen lichten toe hoe het boek groeide en wat erin staat. 

Vervolgens vertelt Frans Doperé over de gebruikte technieken van de steenbewerking. 
15 u.: Op verschillende plaatsen in de abdijkerk en buiten op het binnenplein geven de 

auteurs uitleg over de aanwezige marmers en andere natuursteen. 
 Tegelijk kan het boek worden aangeschaft. 
 In de prelatuur van de abdij wordt verder nagepraat bij een drankje en een hapje. 
Einde omstreeks 17u30. 
 
 
Gelieve uw komst vooraf te melden via http:\\boekvoorstelling.abdijaverbode.be zodat we een 
idee hebben hoeveel personen we mogen verwachten. 
Verdere info: h.janssens@abdijaverbode.be 
 
De auto parkeren doe je best nabij Het Moment, gps-adres: Herseltsebaan 2, 3271 Averbode. 
Neem daarna de wandelweg die naar boven loopt langs de buitenkant van de gebouwen tot 
aan het poortgebouw. Houd rekening met een wandelafstand van 10 minuten. 
 
Het boek heeft 187 pagina’s en kost 40 euro. 
De Abdij der Norbertijnen van Averbode vzw is de uitgever. 
 
 


