De Cisterciënzerinnen Abdij van Terbeek – Metsteren
Een korte historiek
Over de oorsprong van dit nonnenconvent is weinig gekend. De eerste gegevens verwijzen
naar een klooster genaamd Sint-Trudodal, dat volgens oorkonden gevestigd was te Straeten
ten westen van Sint-Truiden. De religieuzen volgden er de regel van Sint-Bernardus,
vandaar de toevoeging van het suffix “dal”. In 1145 brandde het in hout opgetrokken
convent af. De aanwezige zusters werden verspreid.
Er diende zich een heropleving aan toen er in 1193 een klooster gebouwd werd te Terbeek,
onder het bestuur van de abdij van Citeaux, andere bronnen vermelden dat de abdij
ontstond rond 1221 - 1238. In deze nieuwe omgeving kreeg het convent gelegen naast de
Beek, een nieuwe naam, ‘Abdij van Terbeek’. In deze “onbewoonde” streek leefden de
zusters in een eenzame stilte, vandaar dat er weinig gekend is over deze periode.

Hierboven staan naast elkaar de weergave van de oude Abdij met haar 5 vleugels, evenals
de boerderij gebouwen zoals we ze kunnen terugvinden op de Ferraris-kaarten, met rechts
de actuele toestand.
De abdij leefde van eigen opbrengsten en giften. Tot in de 18e eeuw kende het
kloosterleven zijn gewone gang, met een aantal ups en downs.
Met de komst van keizer Jozef II kenden we het begin van de teloorgang van de
kloostergemeenschappen. Op 1 oktober 1795 annexeerde de Franse Conventie de
Nederlanden en het land van Luik en 11 maanden later werd het einde van de religieuze
gemeenschappen aangekondigd. Alle kerkelijke goederen werden verbeurd verklaard en te
koop aangeboden. 1797 werd het einde van de abdij van Terbeek. De openbare verkoop
van de gebouwen vond plaats op 23-12-1798.
De uitgave ‘Een derde Sint-Truidense Abdij TERBEEK’ van de hand van E.H. J. Bongaerts, geeft een
goede weergave van de historiek van de Abdij. Zowel het leven op de abdij, de opeenvolgende
abdissen, de kroniek van de gebouwen en de huidige toestand komen uitgebreid aan bod. Deze
uitgave is verkrijgbaar bij de Toeristische Dienst van Sint-Truiden.
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