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2021 markeert het 900-jarig bestaan van de Orde van Prémontré. Prémontré is de kleine Franse 
gemeente waar Norbertus (1080-1134) een nieuwe kloostergemeenschap sticht die de monastieke 
regel van Augustinus (354-430) zal volgen. Naar aanleiding daarvan brengen de premonstratenzers of 
norbertijnen van de abdij in Averbode een glossy uit. 
  
De bekende uitgeverij Averbode, verbonden aan de abdij, staat sinds jaar en dag garant voor kwaliteit. 
Dat bewijst ze opnieuw met deze uitgave. Zowel inhoudelijk als qua vormgeving ontvangt de lezer een 
pareltje. Prachtige foto's en afbeeldingen begeleiden de teksten waarin de paters zelf hun verhaal 
vertellen. Ze belichten daarbij verschillende aspecten van hun roeping en het kloosterleven.  
 
Geïnspireerd door Augustinus stellen de norbertijnen de communio centraal, het gemeenschapsleven. 
Vanuit een gemeenschap met de liefde waarin zij God herkennen, geven ze vorm aan het verlangen 
om zich op een waarachtiger manier te verbinden met zichzelf, met hun medebroeders en met de 
wereld. De dienstbaarheid waarvan ze getuigen in hun leven en werk is echter niet alleen gericht op 
allerhande voorbijgangers in heden en toekomst. Ze ontstaat vanuit een diepe verbondenheid met de 
voorgangers uit de rijke traditie en geschiedenis van hun orde. Paradoxaal genoeg is het precies die 
historische verankering die de spiritualiteit van de norbertijnen blijvend relevant maakt en 'standvastig 
flexibel' om de uitdagingen van elk tijdsgewricht aan te gaan.  
 
Zowel die zin voor gemeenschap – als gave én opgave van een als goddelijk ervaren liefde –, als de 
telkens actuele relevantie van het norbertijnenleven blijkt keer op keer uit de getuigenissen van de 
paters. Hun gemeenschap vormt al eeuwen een open plek waarin zijzelf en hun gasten de diepste 
verlangens van de mens mogen "bewonen", ook zeker in de huidige tijd. Rony Ceustermans O. Praem. 
schrijft in dat verband (p. 21): 
 
"De moderniteit wil zich wel ontdoen van God en het autonome subject in de plaats stellen, maar wat 
zich aandient, is een gapend gat. In dat gapend gat houden Godzoekers zich op en ze missen God. Net 
daarin zijn ze authentiek mens, want de mens is wezenlijk verlangen. En hij vernietigt zichzelf als hij 
zijn verlangen doodt. We mogen het verlangen dat we zijn daarom nooit verwarren met de behoeften 
die we hebben en die we meestal wel kunnen bevredigen. […] De verborgen God, die geen zijnde en 
evenmin het zijn is, is de leemte van ons verlangen. In de stilte van die leemte klinkt zijn Woord. In de 
leemte van ons verlangen openbaart zich de liefde. En liefde is de naam die God draagt." 
 
Hoe "glossy" deze uitgave ook mag zijn, ze is nooit druk of "schreeuwerig". Ze is geboren uit een 
gemeenschapsleven van stille, eenvoudige schoonheid… en ze voert de lezer naar die verstilling. En 
daarin valt van alles te beleven. Deze glossy is een absolute aanrader voor wie het boeiende en 
bloeiende abdijleven in Averbode van naderbij wil leren kennen. Een bezoek aan de abdij is 
ongetwijfeld de volgende stap. 
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