
Expo Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk 
 

De Sint-Sulpitiuskerk op de Grote Markt blaast in 2021 maar liefst 700 kaarsjes uit. In 1321 

startte bouwmeester Pierre van Savoye met de bouw van dit monumentale bouwwerk, dat 

de skyline van Diest al Zeven eeuwen domineert. De bouw van de kerk nam ruim twee 

eeuwen in beslag en de laatste decennia werd het gebouw ook uitvoerig gerestaureerd.  

De Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk vzw en de stad Diest zetten deze 

prachtige kerk in de zomer van 2021 extra in de kijker met de expo Zeven eeuwen Sint-

Sulitiuskerk. Speciaal voor de expo werden twee oorspronkelijke glasramen van de kerk in 

eigendom van The Phoebus Foundation in bruikleen gegeven. De glasramen met de 

afbeelding van de patroonheiligen Sint-Sulpitius en Sint-Dionysius zullen twee jaar in situ 

tentoongesteld worden.  

De Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk brengen ook een boek uit met de volledige 

bouwgeschiedenis dat te koop aangeboden wordt op de tentoonstelling. 

Met steun van de Provincie Vlaams-Brabant gaat de expo ook digitaal en wordt het museum  

maximaal ontsloten: 

 Door het scannen van een QR-code aan de ingang van de kerk of op het 

monumentenbord, kan je de kerk volledig in 3D op je smartphone bekijken. Zelfs 

plaatsen die nooit voor het publiek toegankelijk zijn, kan je nu bewonderen. Geen 

smartphone bij de hand? Reserveer dan je bezoek voor de expo in het Museum voor 

Religieuze Kunst en bekijk alle hoekjes en kantjes van het gebouw op de daar 

aanwezige tablet.  

 Nog nooit de beiaard van de Sint-Sulpitiuskerk beklommen? Waag dan nu je kans 

met een VR-bril en geniet in het Museum voor Religieuze Kunst van het uitzicht over 

de binnenstad. Op die manier wordt de beiaard ook ontsloten voor mindervaliden. 

 Voor slechtzienden werd door scholengroep De Prins een 3D-print gemaakt van het 

gebouw. Van de twee belangrijkste bouwmaterialen, ijzerzandsteen en 

Gobertangesteen, worden ook fragmenten voorzien. Op die manier kunnen 

slechtzienden zich via de tastzin een beeld vormen van dit prachtige gebouw. Het 

monumentenbord van de Sint-Sulpitiuskerk kreeg tevens een tekststrook in braille, 

zodat ze ook de informatie over het gebouw meekrijgen. 

 

De expo kadert in een groter geheel, namelijk het stadsfestival Relict dat 2-jaarlijks tijdens 

de maand september bijzondere erfgoedlocaties in Diest in de kijker zet. De focus ligt in 

2021 uiteraard op de prachtige Sint-Sulpitiuskerk, maar ook andere bijzondere 

erfgoedplekjes krijgen een eigentijdse invulling. Bekijk nu al het volledige programma op de 

website www.relict.be.  

 

Wanneer:1 juni tot en met 30 september 2021: dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 

uur.  

Waar: Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt z/n, 3290 Diest 

Toegang: gratis 

Reservatie verplicht via reservatie@vriendenvansintsulpitius.be  

Meer info: website www.diest.be; www.vriendenvansintsulpitius.be; e-mailadres: 
reservatie@vriendenvansintsulpitius.be   
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