
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Na de succesvolle eerste lezing  in het kader van de expo 'H. Trudo en 1300 jaar 
Truienaren' nodigen we u graag uit op de tweede lezing op woensdag 16 oktober 
2019. Gastspreker is dr. Charles van Leeuwen over 'De kloosterwereld ten tijde van 
Sint-Trudo'. 
 
Er is het nodige geschreven over Sint Trudo (ca 628-695), sommige geschriften 
dateren al uit de 8e eeuw, maar hoe betrouwbaar zijn die teksten? Zijn leven blijft 
omgeven door de nodige mysteries. Zo blijven er ook rond de stichting van het 
klooster in Sint Truiden, gedateerd omstreeks 655, nogal wat vragen bestaan. Deze 
lezing gaat in op die vragen en mysteries, vanuit de historische context van deze 
bijzondere kloosterstichting (die blijvende impact had). We bekijken wat er allemaal 
gebeurde met kloosters in die bewogen zevende eeuw en welke religieuze horizon 
Trudo en zijn metgezellen hadden. Hoe zag de wereld eruit in het jaar 660? Welke 
heiligenlevens kenden ze? Welke kloosterregel volgden ze? Hoe zag kloosterleven 
er toen eigenlijk uit? Wat betekende het voor Trudo om leerling te zijn van Remaclus 
en welke invloed hadden zijn relaties in Metz, Saint-Quentin, Reims en Gent op 
hem? We hopen in deze lezing niet alleen enige opheldering te bieden omtrent de 
biografie van Sint-Trudo, maar vooral om meer te begrijpen van het leven in zo’n 
zevende-eeuwse Merovingische abdij.  
 
Dr Charles van Leeuwen is docent aan de universiteit van Maastricht en in Padua. 
Zijn publicaties zijn op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en spiritualiteit, de 
laatste jaren publiceerde hij verschillende boeken over kloostergeschiedenis. 
 
Praktisch: de lezing gaat door in de minderbroederskerk op woensdag 16 oktober 
2019 om 20.00 uur. Deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Omwille van organisatorische 
redenen graag inschrijven via gok.sinttruiden@gmail.com 
 
Van harte welkom op deze boeiende avond! 
 
Het bestuur van ASR vzw en GOKST 
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