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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Priorij van Sint-Hilarius te Bierbeek

Periode:
1499-1682

Archiefbloknummer:
BE-A0518.1816

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 11506
• Omvang geklasseerd: .01 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Leuven
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archiefstuk is 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

Het stuk is in het Nederlands en het Frans.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

Oorspronkelijk was de Sint-Hilariuspriorij in Bierbeek een seculier kapittel, ontstaan nadat 
de plaatselijke heer zijn rechten over de kerk aan de Sint-Nicasiusabdij van Reims schonk. 
Nadat de laatste van de oorspronkelijke zes kanunniken overleed, werd de instelling in 
1240 definitief opgericht als benedictijnerpriorij. Tussen 1240 en 1262 schafte de abdij haar 
priorij van Hamme in Hamme-Mille af en werden de goederen ervan in die van Bierbeek 
geïncorporeerd. In 1561 beval paus Pius IV echter dat de priorij moest worden opgeheven 
en dat haar goederen voortaan deel zouden uitmaken van de Faculteit van Theologie van 
de Leuvense universiteit; Sint-Nicasius zou hier meer dan een eeuw tegen protesteren, 
maar in 1691 uiteindelijk toch het onderspit moeten delven.
Archief

ARCHIEF

Door de opheffing van de priorij in 1561 en haar incorporatie in de Faculteit Theologie 
bevindt het archief van de instelling zich in het archiefbestand van de Leuvense 
universiteit. Het enige stuk dat tot het Kerkarchief Brabant behoort, werd in 2001 
overgebracht van het Algemeen Rijksarchief naar het nieuwe Rijksarchief in Leuven.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Archief van de Sint-Hilariuspriorij te Bierbeek

ARCHIEF VAN DE SINT-HILARIUSPRIORIJ TE BIERBEEK
I. Goederen, inkomsten en lasten

I. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
11506 Manuaal van cijnzen en renten behorende tot de Sint-Nicasiusabdij te Reims, 

als hoofd van de priorij, betreffende goederen gelegen te Jesainville, Saint-
Remy-Geest, Sainte-Marie-Geest en Rebais. 1499-1543.
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