
|       uitnodiging GOK woensdag 19 juni 2019 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
We nodigen u graag uit op de volgende activiteit van de Geschied- en 
Oudheidkundige kring op woensdag 19 juni 2019. Polly Vanmarsenille en Camille 
Vanlangendonck verwelkomen ons in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopneming op de tentoonstelling 'Uit de abdij'. 
 

Naar aanleiding van de Trudofeesten heeft Sint-Truidense Schatten in de schatkamer 
een aantal voorwerpen samengebracht die uit de abdij afkomstig zijn maar 
momenteel elders worden bewaard. De oorzaak van deze 'uittocht' ligt bij de komst 
van de Fransen op het einde van de 18de eeuw. Het was in Sint-Truiden en in de 
abdij geen rooskleurige situatie op politiek, economisch en godsdienstig vlak. De 
laatste abt, Eucherius Knapen (1741-1802), vluchtte samen met het merendeel van 
de monniken in juli 1794 naar Duitsland. Zij waren toen vooral bekommerd over de 
kostbaarheden van de abdij en zeker over de relieken van de H. Trudo, die bewaard 
werden in een rijve van goud en zilver. Het verblijf van de abt en zijn monniken in 
Duitsland was zo armoedig dat ze genoodzaakt waren het goud en zilver van het 
reliekschrijn te verkopen om in hun onderhoud te voorzien en niet van ontbering om 
te komen... Ook waren er een aantal monniken naar elders gevlucht met 
kostbaarheden uit de abdij om ze niet aan de vijand te laten. Het is bijgevolg niet te 
verwonderen dat stukken uit de abdij zich elders bevinden zoals o.a. in Orsmaal, 
Engelmanshoven, Aalst bij Sint-Truiden.  
Maar nu zijn ze tijdelijk terug in Sint-Truiden.  
 

Praktisch: De activiteit gaat door op woensdag 19 juni om 20.00 uur in de kerk Onze-
Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, Grote Markt, Sint-Truiden. De deuren zijn open 
vanaf 19.30 uur. 
 
Van harte welkom op deze boeiende avond! 
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