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DEEL II
Inleiding, correctie en aanvulling.
Dit is Deel II met het overzicht en de beschrijving van gedenktegels uit de
Trudoabdij. Zie inleiding p 3 en overzicht p 12 in Deel I.
1.

Bedoeling.

De bedoeling is deze bewaarde en gesignaliseerde memorie-tegels uit de laatste eeuwen van
onze Trudo-abdij iconografisch als getuigen te tonen en hun taal te laten spreken.
Het zijn er een 20-tal. Ze geven ons ook even een inkijk in die tijd en in de abdij van toen.

2.

Aard van de tegels.

Zeker de ruitvormige tegels, maar ook de obiits zijn commemoratieve of gedenk-tegels,
geen echte graftegels. De ruitvormige waren vloertegels in het pand van de abdij, waar men
de naam van de overleden monnik liet inbeitelen ter herinnering. (Even van ver te vergelijken
met de Stolpersteine of struikelstenen na W.O.II geplaatst in sommige van onze steden).

3.

Correctie.

Erratum : Deel I onder nr 4 p 4 r. 7/8 : 'Deze al wat oudere grootoom van Gertrude..'
moet worden ' Deze al wat oudere oom van Elisabeth.'.

4.

Aanvulling.

Over de familie Pauli-Stravius. Over de overgrootmoeder Anna Strauven van Dom Govaerts (p 5)
en haar zoon Richard Pauli-Stravius (wijbisschop) p 4 kan men nu ook lezen :
Bib : 'Limburg – O.LvL'. Jrg. 94 nr 3 p 268 : JJ Van ORMELINGEN : 'Het gearmorieerde
parenteelboek H. Vander Meer'.

5.

Schouwsteenmantel Jozef van Herck.

De zwartmarmeren schouwsteenmantel met het wapen van abt Jozef van Herck (1751-1780)
en zijn leuze 'Sic Placet Domino – Zoals het de Heer behaagt' bevindt zich nu in de
proffesorenrefter van de school. Hij was nog bewaard na de demolitie en de vernielingen van de
Franse Tijd. Hij bevond zich in 1830 nog in het poortgebouw van de abdij, maar werd bij de
inrichting van het seminarie naar de refter overgebracht.
Bij die gelegenheid heeft een zorgzame hand er ook nog een reeks bewaarde memorietegels
afkomstig uit 'les annexes du Séminaire actuel (1907 SIMa p 36) ter bewaring mee in opgenomen.

6.

Bibliografie.

Wat de bibliografie betreft en de gebruikte afkortingen verwijzen we naar p 14 in Deel I.
GEN, genealogisch register ; SIMenon a Recueil épitaphes b l'Organisation ; LAMbrechts
Nécrologie ; STRAVen Inventaire archives ; WAP (Goole) Limburgse families + Wapenboek St.Tr. ;
HERCKenrode Collection Tombes ; KRON Lavigne Kroniek abdij ; SAST Stadsarchief ;
MAENdachboekje
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1.

QUINTINUS GARETS 1615

+ / D. Q. / GARETS. / 1615
Oudste teruggevonden ruitvormige tegel, 22 x 22 cm, schouw refter abdij.
Dom Quintinus GARETS (Garetz / Gaerets / Garrets), monnik-priester al in 1603,
afkomstig uit Tongeren. Zijn ouders waren Aegidius Garets en Catharina Walschaerts.
Hij schonk samen met zijn familie aan de abdij een kostbaar vaandel (vexillum) van damast
(rubro damasceno optimo). Hij overleed op 14 juni 1615.
Na zijn overlijden, in 1617, lieten ouders en familieleden (Van Spauwen - Tiecken) glasramen
plaatsen in de abdij ter zijner memorie.
Bib zie p 14 : SIMa p 46 (298) ; LAM p 110, 140 ; WAP St-Tr. p 35.

2.

TRUDO VINCQUEDEZ 1627

+ / D. T. / VINCQue / DES. / 1627
Ruitvormige tegel. Was er nog in 1907. Niet teruggevonden.
Dom Trudo VINCQUEDEZ, monnik-priester in de abdij, is afkomstig uit een patriciërsfamilie
van Tongeren. 'Trudo' is vermoedelijk zijn kloosternaam. Intrede (vest.) 14 juni 1615 ;
professie 19 juni 1616 ; werd prof in theologie (sacrae theologiae bacalaureus) en lector .
Hij overleed op 10 mei 1627.
Bib : SIMa p 47 (299); LAM p 100.

Nota : Herckenrode (HERCK) p 478-480 geeft nota's over de Tongerse familie VINKEDES /
VINGKEDES met hun wapenschild waarin een everzwijn van sabel. Zie nu ook J.J. VAN
ORMELINGEN, L.LvL jrg 94, 2015 nr 3 'gearmorieerde parenteelboek H.vd Meer' p 270 :
de Tongerse familie VINCQUEDES met hun wapenschild waarin een das van sabel.

3.

GODEFRIDUS VAN DEN ROY 1627

+ / D. G. / VANDE – / ROYE. / 1627
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Godefridus VAN DEN ROY (Van den Roye) monnik-priester in de abdij. Hij was reeds
monnik in 1587. Hij was cantor, voor-zanger, verantwoordelijk voor de gregoriaanse zang
tijdens de diensten en het koorgebed. Hij overleed op 20 augustus 1627.
Bib : SIMa p 47/48 (298) ; LAM p 129 (erratum : vd Berg) ; WAP III p 136 .

Zie ook WAP St.-Tr. p 80 Vanden Roije en p 81 Van Roije 'in blauw drie rode kepers'.
Er was toen in Herk-de-Stad een bekende familie met die naam (HERCK 424, 439).
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4.

MAURUS VAN GOER 1676

+ / D. M. / V GOER / 1676
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Maurus VAN GOER (Van den Goer / Van den Goor / de Ghoer) monnik-priester.
Afkomstig uit Sint-Truiden. Geboren 10 feb 1635 of 1634. Zijn doopnaam was Lambertus.
Zoon van Erasmus Van Goer en Joanna (Stijnen) Vander Waterfort. Ingetreden 25 feb 1653.
Eremis in de abdij 11 juli 1661.
Hij was gedurende 20 jaar een goed en bedrijvig leraar in het Seminarie, die goed met de jeugd
kon omgaan. Hij genoot van zijn taak en bleef in de abdij ook graag lang aan het woord.
Dat hij ook monnik zou geweest zijn van de abdij in Gladbach (et monachus Gladbacensis)
zoals LAM beweert, wordt in zijn overlijdensbericht niet vermeld. Hij overleed op 17 sept 1676.
Bib : SIMa p 48 (300); LAM p 139 ; GEN p 32/33 ; WAP St.-Tr. p 81.

5.

REMIGIUS COLEN 1680

+ / D. R. / COLEN. / 1680
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Remigius COLEN ( Coolen / Coelen), monnik-priester.
Afkomstig uit Sint-Truiden. Geboren 8 dec 1654. Zoon van Willem Colen en Margareta Stijnen.
Ingetreden 25 maart 1675, gekleed 12 jan 1676, bleef zijn doopnaam Remigius behouden bij zijn
plechtige geloften 24 jan 1677. Hij was nog subdiaken bij de verkiezing van abt Servais Foulon,
feb 1679, ook Schroots, Martini en Hubens waren er toen bij. Eremis in de abdij op 1 oct 1679.
Hij was een zachtaardige confrater, ook volgzaam en vriendelijk t.o.v. abt en prior.
Hij overleed uitgeput na een lange infectie (longa tabe) reeds op 15 jan 1680, om 9 u 'smorgens
omgeven door confraters.
Zijn moeder was een verwante van Dom Martinus a Speculo (1737-1770 GEN p 158).
Na Dom Remigius was er nog een Colen , Dom Hubertus Judocus Colen monnik-priester
in de Trudoabdij (1699-1750).
Bib : SIMb p 457 (niet in a !) ; LAM p 56 ; GEN p 70/71.

De familie Colen was zeer bekend in Sint-Truiden (WAP I p 22 'in goud drie zwarte molenijzers'),
met grafstenen 'Si Deus pro nobis, quis contra nos – Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn
?' in St.-Gangelhof ( HERCK p 17) en St.-Marten (p 147). Sommigen waren niet altijd abdij-gezind
(KRON p 290).
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6.

FRANCISCUS VANDEN EDELBAMPT 1697

+ / D. F. / V EDEL- / BAMPT / 1693 (jaartal fout van de letterkapper)
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Franciscus VANDEN EDELBAMPT (Edelbamp, Eelbampt) priester-monnik in de abdij.
Hij werd geboren in Brustem 30 october 1661.
Zoon van Philippus Vanden Edelbampt en Elisabeth Leunen. Ingetreden 17 sept. 1682,
ingekleed 11 maart 1683. Hij bleef bij zijn professie 12 maart 1684 zijn doopnaam Franciscus
behouden. Eremis 1 jan 1686. Hij was ijverig in de studie van filosofie en theologie.
Hij was ingetogen, hield van eenzaamheid en deed nooit onaangenaam of vervelend.
Hij overleed 21 nov 1697.
Bib : SIMa p 48/49 (301) ; LAM p 162 ; GEN p 94/95 ; WAP II p 107. Zie ook WAP St.-Tr. p 30.

HERCK p 88/89 geeft enkele nota's over de familie (o.a. de verwantschap Schroots) en een
grafsteen bij de grauwzusters in St.-Truiden met het wapen : 'in zilver een zwarte dwarsbalk'.

7.

MICHAEL SCHROOTS 1707

+ / D. M. / SCHROOTS / 1707
Ruitvormige tegel. Was er nog in 1907. Niet teruggevonden.
Dom Michael SCHROOTS (Scroots, 's Grooten, Tschroten) monnik-priester.
Geboren 5 jan, gedoopt 6 jan 1646 in Tongeren. Zijn doopnaam was Alfons. Zoon van Willem
Schroots (kleinzoon van Willem, burgemeester in St.-Truiden) en Joanna Selis (dochter van
Michael, burgemeester Luik). Ingetreden 20 sept 1662. Eremis in de abdij 29 juni 1670.
Hij kreeg allerlei verantwoordelijkheden en taken : Cantor, dispensator (econoom) en granatarius
(graanzoldermeester) met de zorg voor de bakkerij en de brouwerij. Later werd hij novicenmeester,
regent (bestuurder) van het Seminarie in de Diesterstraat en beheerder van de gilde (broederschap)
van Eucherius. Hij werd ook nog prior 1 juli 1706, maar overleed het jaar daarna, 30 dec. 1707.
Hij hield van tucht en stilte in het slot van de abdij (claustrum), was open en vriendelijk in de
omgang met buitenstaanders, en hij grommelde nooit (sine murmure semper).
Bib : SIMa p 49 (301) ; LAM p 175/176 ; GEN p 52/53 ; WAP II p 92 ; WAP St.-Tr. P 89.

1675 Lodewijk XIV kampeert in Straeten en laat de wallen van de stad opblazen en afbreken.
Samen met Dom Servais Foullon (KRON p 218-220) werd Dom Michael van 29 nov 1675 tot 2 dec
in Hasselt gegijzeld (voor geld) door de Hollanders. Op kerstdag 1678 tijdens de plechtige vespers
(avondgebed) werden beiden plots uit het koor weggeroepen om te gaan onderhandelen en
bemiddelen (p 309) tegen inkwartieringen in het hoevekwartier van de abdij door de Fransen.
In het pand bij de minderbroeders, oostkant, staat er een zeer mooie oude grafsteen, eind 16e eeuw,
van Willem Scroots en Maria van Houtem. Zij zijn de overgrootouders van Dom Michael.
Zij behoren tot de rode tak van de uitgebreide stam Schroots (wapen : 'in zilver drie rode kepers
met twee rode rozen in het schildhoofd'). HERCK p 7 beschrijft de grafsteen en de familie p 94/95.
Er zijn nog meerdere grafstenen Schroots (St.-Gangelhof, St.-Marten, Melveren, Marlinne).
Nota : Jean-Jérôme de Schroots, van Melveren, wordt 3 juli 1725 tot abt verkozen in de
Augustijner-abdij van Flône (aan de Maas bij Amay). Hij bleef er tot 1742. Ook in Sint-Truiden
werd hij in 1737 gehuldigd. Een mooi staatsie-portret (!) van hem bevindt zich nu in de dekenij,
met het wapen van de zwarte oude Schroots 'in zilver drie zwarte kepers'.

25

VANDEN
EDELBAMPT

Zwarte
SCHROOTS

Rode
SCHROOTS

26

8.

AUGUSTINUS HERMETS 1708

+ / D. A. / HERME-/TS / 1708
Ruitvormige tegel. Was er nog in 1907. Niet teruggevonden.
Dom Augustinus HERMETS (Hermes), monnik-priester van deze abdij.
Afkomstig uit Aken (Aquisgranensis), geboren 12 feb 1634. Doopnaam Balthasar. Ouders
Balthasar-Laurentius Hermes en Elisabeth Kettenis. Duidelijk geen Haspengouwse roots.
Ingetreden 10 oct 1654, ingekleed 18 april 1655, professie 3 sept 1656 , eremis 23 oct 1664.
Allen vonden hem vriendelijk en best aardig, maar hij werd dement (in maniam incidit)
en bleef dat gedurende dertig jaar, tot zijn overlijden 19 maart 1708.
Bib : SIMa p 49/50 (301) ; LAM p 81 ; GEN p 38/39

9.

TEODARDUS HUBENS 1711

+ / D. T. / HUBENS. / 1711
Ruitvormige tegel. Was er nog in 1907. Niet teruggevonden.
Dom Theodardus HUBENS, monnik-priester.
Afkomstig van een bekende familie uit Tongeren. Kreeg bij zijn doopsel, 14 feb. 1647, de voornaam
Aegidius (Giel of Gillis) zoals zijn vader. Zijn moeder was Elisabeth Vandermeeren.
Hij had nog vijf broers.
Ingetreden 18 jan 1666, hetzelfde jaar al gekleed 14 nov en in 1667 geprofest samen met anderen
op 20 november. Priesterwijding en eremis 1671 (29 juni).
Hij was geruime tijd bedrijvig als hulpontvanger (receptor secundarius), als granatarius
(zoldermeester, met brouwerij en bakkerij) en later hoofdontvanger. Hij overleed 2 sept 1711.
Bib : SIMa p 50 (302) ; LAM p 134 ; GEN p 58/59.

De familie Hubens WAP II p 59 'in blauw een zilveren gans..' was zeer vooraanstaand in Tongeren.
Zie nu ook J.J. VAN ORMELINGEN, L.LvL jrg 94, 2015 nr 3 'gearmorieerde parenteelboek
H. vd Meer' p 255. Ook de familie van moeder Elisabeth Vander Meer was bekend WAP II p 114.
HERCK beschrijft ze van p 467 tot 475 (zie p 468 2° en A3°, p 469 E1° en p 471 P2 ')
Gillis Vander Meer, een achterneef van Theo, wordt in 1683 als Dom Romanus (+1736) ook
monnik in onze Trudoabdij GEN p 84/85.
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10.

LIBERTUS BARTHOLEYNS 1719

+ / D. L. / BARTHO- / LEYNS. / 1719
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Libertus BARTHOLEYNS, monnik-priester in de abdij.
Familie afkomstig van (Mettekoven) Gelmen. Hij kreeg bij zijn doopsel, 19 mei 1667 de voornaam
Walter (Wauthier). Jongste kind van George Bartholeyns (Badelens) en Anna Eijben.
Ingetreden 21 nov 1687, ingekleed 28 sept 1688, professie 2 oct 1689. Na drie dagen heeft hij zijn
beloften moeten hernieuwen omdat hij het woord 'obedientiam' (gehoorzaamheid) bij zijn plechtige
beloften vergeten had. Eremis 6 juli 1692. Hij werd hulpontvanger, zoldermeester met bakkerij en
brouwerij (pirstini braxiniaeque cura), daarna hoofdontvanger en verantwoordelijke voor de
Eucheriusgilde. Hij overleed 22 maart 1719.
Bib : SIMa p 51(303) ; LAM p 83 ; GEN p 98/99.

Zijn oudste zus Anna Bartholeyns (1647-1716) was begijn in St.-Truiden.
Een oudere broer Robert werd kannunik in Averbode, o.praem.
Een andere oudere broer, Georges Bartholeyns, werd pastoor in Veulen 1691, daarna ook nog in
Groot-Gelmen en in Roggel (NL) tot 1729. Hij heeft Libertus ruim overleefd.
Een neef van zijn vader Dom Remaclus Bartholeyns, was hem in 1633 al als monnik al voorgegaan
in de Trudoabdij (p 241) Deze overleed in 22 sept 1676. Meer dan tien jaar voor de intrede van Libertus.
HERCK p 239-243 beschrijft deze Haspengouwse familie met veel geestelijken en begijnen
(cfr ook een Margareta Bartholeyns + 1736 vermeld op de grafsteen Morbiers in het begijnhof).
WAP I p 8, St.-Tr. p 12 :'in zilver een gouden hoofdbalk met rode lelies en klokjes van vair'.
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11.

QUINTINUS MARTYNI 1727

+ / D. Q. / MARTINY. / 1727.
Ruitvormige tegel. Schouw refter abdij.
Dom Quintinus (Quentin, Kwinten) MARTINY, monnik-priester.
Geboren in Waver 27 aug 1642, doopnaam Alard, zoon van Gilles Martiny en Anna de Sainctes.
Ingetreden 21 sept 1662, ingekleed 15 april 1663, professie 20 april 1664.
Eremis in de abdij 15 jan 1668.
Hij werd cantor, zangmeester, in 1690, daarna supprior en novicenmeester in 1693, daarna prior 1702.
Hij verliet, met toelating, onze abdij in 1706 om prior te worden in de priorij van Waver (apud
benedictinos in prioratu baswavriensi).
Hij keerde als bejaarde emeritus terug in 1717 en overleed als jubilaris 2 maart 1727.
Bib : SIMa p 52 (304) ; LAM p 76 ; GEN p 54/55.

12.

JOSEPH GOVAERTS 1733

Ruitvormige tegel teruggevonden 2015.
Succentor, granatarius, lector, magister novitiorum,
scriba (secretarius capituli), prior.
Zie Deel I.

13.

AEGIDIUS GILISSEN 1742

+ / D. AE. / GILISSEN / 1742
Ruitvormige tegel in dodengang crypte. (De tegel is ouder dan de dodengang).
Dom Aegidius (Giel, Egide) GILISSEN, monnik-priester.
Hij is afkomstig van Maastricht, zoon van Adam Gilissen en Anna Catharina Herben.
Geboren 13 jan 1697, doopnaam Henricus (Hendrik). Intrede 6 apr 1717, gekleed 23 jan 1718,
professie 12 feb 1719, eremis in de abdij 18 jan 1725.
Hij kreeg de taak van hortulanus (en pomerarius), beheerder van tuinen en weiden (groenten en fruit)
en ook van ontvanger.
Hij overleed aan een beroerte (apoplexia) op 17 mei 1742, tussen 7 en 8 u 's morgens, temidden van
zijn confraters,
Bib : (Wordt niet vermeld bij SIM), LAM p 102 ; GEN p 130/131 en doodsbericht p 277.
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14.

QUINTINUS SCHOENAERTS 1748

+ / D. Q. / SCHOEN-/ AERTS / 1748
Laatste van de ruitvormige tegels. Schouw refter abdij.
Dom Quintinus SCHOENAERTS (Schoonaerdts), monnik-priester. Truienaar, zoon van Balthasar
Schoonaerdts en Anna Catharina Stex, geboren 4 feb 1707, doopnaam Joannes (Jan).
Vader was in 1717 burgemeester. Er waren elf kinderen. Broer Mathias was president-schepen en
stadhouder van de leenzaal in de stad.
Intrede in de abdij 7 oct 1725, gekleed 16 juni 1726, professie 29 juni 1727.
Overleden na meerdere maanden ziekte (waterzucht, gravem hydropis infirmitatem) op 5 aug 1748.
Bib : SIMa p 52 (304); LAM p 125 ; GEN p 136/137 en doodsbericht p 278. MAENdachb. nr 55 p 29.

WAP I p 88. De familie, verwant ook met de familie Vanwezeren van Schabroek, had als wapen
'in zilver een zwart Andrieskruis overtopt met een zilveren schelp'. Dit wapen is ook nog te zien
in de zoldering van de kapel van de Ossenweg (FBSDD 1751).

15.

GREGORIUS VANDERHEYDEN 1763

+ / D. G. / VANDER / HEIJDEN / 1763
Rechthoekige tegel 20 x 20 in dodengang crypte.
Dom Gregorius VANDERHEYDEN, monnik-priester.
Luikenaar, gedoopt 24 feb 1674 als Andreas (André),
zoon van Judocus Vanderheyden en Maria Mathoion.
Intrede in de abdij onder abt Maurus Vanderheyden, 15 sept 1694, gekleed 19 juni 1695, professie 22 juli
1696, eremis 22 aug 1700. Naamgenoot van abt Maurus (1690-1730) was hij toch geen nabije familie.
Hij was een tijdlang hortulanus (verantwoordelijke voor tuinen, weiden, fruitbomen) en ook gedurende
tien jaar econoom.
Hij overleed 29 mei 1763 in zijn 90e jaar, zoals Job (24,17), 'senio confectus ac plenus dierum',
'oud geworden en der dagen zat' (J.Sm).
Bib : LAM p 106 ; GEN p 106/107 en doodsbrief p 275 (Bassompierre Luik); MAENdachb. nr 55 p 25/26.
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16.

THOMAS AQUINAS STALINS 1766

(+) / D. T. / STALINS / 1766
Rechthoekige tegel 20 x 24 in dodengang crypte. Kruisbloem omcirkeld.
Dom Thomas STALINS, monnik, afkomstig uit Gent, gedoopt 16 dec 1714.
Zoon van Franciscus (Frans) Stalins en Maria Delporte.
Intrede 20 of 22 aug 1738, gekleed 5 april 1739, professie 19 april 1740. Hij blijft bij zijn professie
zijn doopnaam 'Thomas' behouden, maar er werd wel 'Aquinas' bijgevoegd i.p.v. Philippus,
Dit ter herinnering aan de heilige Thomas van Aquino, de grote theoloog uit de middeleeuwen.
Hij werd niet priester, was een tijdlang dispensator of econoom in de abdij.
Overleden 10 nov 1766 (jaartal volgens de tegel).
Bib : LAM p 158 ; GEN p 162/163 ; MAENdachb. nr 55 p 27.

17.

PLACIDUS AUSLOOS 1770

+ / OBIIT D: PLACI =/ : DUS AUSLOOS / SUBPRIOR. 2NDÂ / 9BRIS I770 / R.I.P
Rechthoekige tegel 23 x 23 in dodengang crypte. Deze tegel is een obiït, zoals gebruikelijk
ter memorie van een overledene. 'Obiit' betekent 'is overleden'.
Dom Placidus AUSLOOS, monnik-priester, afkomstig uit Overhespen bij Linter.
Gedoopt 19 april 1721 met doopnaam Petrus (Pieter). Zijn vader was Hendrik Ausloos,
zijn moeder Barbara Catharina Ouwerx (Auwerx WAP III p 3), een zeer bekende familienaam in die tijd,
er zijn zeventien begijntjes Ouwerx bekend. Zijn ouders huwden in 1714 en kregen twaalf kinderen, zes
jongens en zes meisjes.
Intrede 11 feb 1740, gekleed 21 aug 1741, professie 3 sept 1741. Eremis in de abdij 24 juni 1745.
Hij was een tijdlang succentor (2e voor muziek), daarna ook nog novicenmeester 1761-1765, en
tenslotte supprior (subprior) 1765-1770.
Hij overleed 2 (secunda die 9bris) november 1770.
Bib : LAM p 156 ; GEN p 166/167 ; MAENdachb. nr 55 p 27.
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18.

ROMANUS SLEYPEN 1775

+ / OBYT / D. ROMANUS / SLYPEN / 8va : OCTB. / 1775
Rechthoekige tegel 22 x 20 in dodengang crypte. Deze tegel is een obiït ter memorie van de overledene.
Dom Romanus SLEYPEN, monnik-priester, is afkomstig uit Amby bij Maastricht (NL), Ambij prope
Trajectum. Gedoopt 6 maart 1719, doopnaam Herman. Zoon van Matthias Sleypen en Anna Crijns.
Ze hadden acht kinderen.
Intrede 20 feb 1738, gekleed 24 aug 1738 !, professie 6 sept 1739 met de naam Romanus, een van de
eerste volgelingen van vader Benedictus.
Hij was meerdere jaren kapelaan van de abt (capellanus abbatis) en een zeer ijverige koster (sacrista).
Als kapelaan van de abt moest hij hem bijstaan tijdens de diensten (mijter, kromstaf etc.) maar ook
mee op verplaatsing, niet alleen om het koffertje te dragen, maar ook om er voor te zorgen dat alles
er was en prima verliep. Als koster was hij ook baas van de sacristie en verantwoordelijk voor alle
voorzieningen voor de liturgische diensten. Hij deed dat met veel ijver.
Hij kreeg een beroerte en overleed tijdens een bezoek bij zijn broer in Amby op 8 october 1775.
Bib : LAM p 148 ; GEN p 160/161 en doodsbericht p 280 ; MAENdachb. nr 55 p 28.

19.

SERVATIUS VANDERSMISSEN 1779

+ / OBYT . D / . SERVATIUS / VAN . DER / .SMISSEN / 18.MAY.1779
Rechthoekige obiit-tegel 23 x 23 in dodengang crypte.
Dom Servatius VANDER SMISSEN, monnik-priester, is afkomstig van een oorspronkelijk
Haspengouwse familie, gedoopt 18 juni 1711 in Maastricht, doopnaam Laurentius.
Zoon van Willem Vander Smissen en Ida Criens.
Intrede 17 nov 1730, gekleed 20 mei 1731, professie 8 juni 1732 met de naam Servatius (H. bisschop
van Tongeren-Maastricht).
Hij was cantor in de abdij, verantwoordelijke voor de zang.
Hij overleed 18 mei 1779.
Bib : LAM p 103 ; GEN p 146/147 ; MAENdachb. nr 55 p 28/29.

Nota : Honderd jaar voordien, in 1679 was abt Michael Vander Smissen overleden. Die was geboren
in Tongeren 6 dec 1623, zoon van Theodorus Vander Smissen en Margerite Motmans.
Hij werd tot abt verkozen in 1663. Monasticon VI p 61, WAP I p 126, KRON p 140 vv.
Er zijn geen aanduidingen dat er een nabije familieverwantschap was tussen hen beiden.
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20.

TRUDO VANDER HUCHT 1783

+ / OBYT / Fr. TRUDO VAN / DERHUCHT / DIACONUS HAC / 7-9-BRIS 1783 R.I.P
Rechthoekige hardstenen obiit-tegel 18 x 28 in dodengang crypte. Afbeelding op voorplat.
Frater Trudo VANDER HUCHT, monnik-diaken.
Trudonopolitanus, gedoopt in Sint-Truiden 28 dec 1750, doopnaam Joannes Franciscus,
(Jan-Frans, zoals zijn grootvader). Zoon van Trudo-Benedictus Vanderhucht en Anna-Catharina Stas.
Hij had nog een broer en een zus. De voornaam van zijn vader was significant abdijgezind.
Intrede 16 mei 1771, gekleed 26 dec 1771, professie 27 dec 1772.
Na zijn diakenwijding werd hij meermaals erg ziek. Overleden 7 nov 1783.
Bib : GEN p 208/209.

Nota : In 1743 was zijn grootoom Dom Beda, doopnaam Trudo, Vander Hucht of Van Hucht,
ook uit Sint-Truiden, ooit novicenmeester en supprior, hier in de abdij als monnik-priester overleden.
Die werd jubilaris, 81 jaar. GEN p 92/93 en 271

R.I.P.
Requiescant In Pace.
Dat zij rusten in vrede.

