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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Priorij van Onze-Lieve-Vrouw te Bellingen

Periode:
1411-1795

Archiefbloknummer:
BE-A0518.1815

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 11503
• Omvang geklasseerd: .45 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Leuven
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De archiefstukken zijn vrij raadpleegbaar.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie gelden de voorwaarden in tarieven van toepassing in het Rijksarchief.
Taal en schrift van de documenten

TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN

De stukken zijn in het Latijn en Frans.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

De mannenpriorij van Bellingen werd in 1182 gesticht door Rogier de Wavrin, bisschop van 
Kamerijk, en maakte deel uit van de abdij van Cantimpré. Over de middeleeuwse 
geschiedenis van de gemeenschap is weinig geweten. Toen de moederabdij in 1580 bij het 
beleg van Kamerijk werd verwoest, vluchtten de monniken naar Bellingen. Onder de 
aartshertogen Albrecht en Isabella werden pogingen ondernomen om de zieltogende 
instelling af te schaffen, maar deze mislukten. Van 1679 tot 1768 werden de abten steeds 
door de Franse koning benoemd. Nadat de gemeenschap in 1765 opnieuw naar Kamerijk 
verhuisde, werd Bellingen opnieuw een priorij, tot aan haar afschaffing in 1795.
Archief

ARCHIEF

Heel wat archief van de priorij ging verloren. Dit was niet alleen het geval met de 
middeleeuwse stukken; ook voor de 16de en eerste helft van de 17de eeuw bleef slechts 
weinig bewaard. Het Rijksarchief verwierf enkele stukken die omstreeks 1845 een eerste 
maal werden geklasseerd. Voor de periode dat de instelling als abdij fungeerde, kan 
verwezen worden naar het archief van de abdij van Cantimpré, dat wordt bewaard op de 
Archives départementales du Nord te Rijsel. De bescheiden die deel uitmaken van het 
Kerkarchief Brabant werden in 2001 naar het nieuwe Rijksarchief in Leuven overgebracht.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Archief van de priorij, later abdij, van Onze-Lieve-Vrouw te Bellingen

ARCHIEF VAN DE PRIORIJ, LATER ABDIJ, VAN ONZE-LIEVE-VROUW TE 
BELLINGEN

I. Algemeen

I. ALGEMEEN
11492 Afschrift van een privilegebrief van Filips IV die de verkiezing van abt Pieter 

Rymbout Danckaert bevestigt. 1657.

II. Goederen, inkomsten en lasten

II. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
11493 Akte waarbij de abt van Cantimpré de goederen van Sartel te Neufvilles, 

omruilt voor de gronden van Ransart. 30 mei 1411.

11494 Verpachting van de tienden van Bellingen. 1525.

Varia. 1605-1725.

11495 Overeenkomst met de hertogin van Aarschot, als vrouwe van Edingen, 
betreffende de verbintenis die de religieuzen van Cantimpré aangingen voor 
de heropbouw van de kerk van Bellingen. 1619.

11496 Verhef van een leengoed. 1637.

11497 Overzicht van goederen en pachten. 1670.

11498 Manuaal met aantekeningen betreffende de betaling van de lasten van de 
priorij. 1672-1694.

11499 Rekeningen van ontvanger Augustinus de Glarges. 1680-1683.

11500 Manuaal van inkomsten. 1773-1794.

11501 Manuaal met aantekeningen betreffende de verdeling van kledij aan de 
religieuzen, pastoorsinkomens,... 1773-1777.

11502 Overzichten door kanunnik N. de Limbourg aan de abt van Cantimpré 
betreffende de uitgaven van de priorij. 1787-1794.

11503 Kwijtingen. 1789-1794.

11504 Proces-verbaal van de inventaris van de inboedel en de schulden van de 
priorij, opgesteld in opdracht van generaal Ferrand. 1793.
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11505 Staat van inkomsten en lasten van de priorij, doorgegeven aan de 
administratie der Domeinen. Jaar III.
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