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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Priorij van Groenendaal te Hoeilaart

Periode:
1477-1797

Archiefbloknummer:
BE-A0518.1818

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 20430
• Omvang geklasseerd: .31 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, Frans en Nederlands.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

De priorij van Groenendaal te Hoeilaart was oorspronkelijk een kluis die bestond sinds 
1304 toen Jan II, hertog van Brabant, een woning schonk aan een zekere Johannes de 
Busco. Deze De Busco werd als kluizenaar opgevolgd door Arnoldus van Diest. Het was 
een van diens opvolgers, Jan Hinckaert, die in 1343 samen met de latere prior Franciscus 
van Coudenberg, Jan van Ruusbroec en enkele andere religieuzen een klooster oprichtte. 
Hierbij kregen ze financiële steun van hertog Jan III. Enkele jaren later, in 1350, nam de 
nieuwe gemeenschap op aansturen van de abt van de Parijse Sint-Victorabdij de regel van 
Sint-Augustinus aan en omstreeks 1409 volgde de aansluiting bij het Kapittel van 
Windesheim. De priorij van Groenendaal maakte naam en faam omwille van een aantal 
bekende schrijvers - de genoemde Jan van Ruusbroec is slechts de meest bekende 
hiervan -, haar kopiisten, boekbinders en verluchters. Het klooster was ook in trek bij de 
Bourgondische en Habsburgse vorsten, die er in de 15de-16de eeuw regelmatig verbleven. 
Het bezat laatbanken in Erps-Kwerps, [Over- en Neer]ijse, Hoeilaart, Terhulpen, Genval, 
Ukkel, Kumtich, Molenbeek, Raatshoven,... Verschillende algemene kapittels vonden 
plaats in Groenendaal. Op 30 april 1435 brandde het klooster af; de heropbouw ervan werd 
pas voltooid in 1457. Ten gevolge van het oorlogsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog 
verbleven de religieuzen van 1578 tot 1606 in hun refuge te Brussel. De priorij werd een 
eerste maal opgeheven in 1784 door Jozef II; de definitieve afschaffing kwam er in 1798. 
Het grootste gedeelte van de kloostergebouwen werd verwoest.
Archief

ARCHIEF

Heel wat archief van de priorij van Groenendaal ging verloren. Wat restte, is het resultaat 
van de inbeslagnemingen ten tijde van Jozef II en later tijdens het Franse bestuur. Deze 
stukken werden aan het Rijksarchief overgedragen, waar ze omstreeks 1845 voor het eerst 
werden geïnventariseerd. Twee bundels documenten vervoegden in 1886 het bestand, het 
resultaat van een aankoop op de veiling van de verzameling van Sir Thomas Philipps. In de 
20ste eeuw werd een cartularium aangekocht; een ander werd verkregen na een ruil met 
de Koninklijke Bibliotheek. Al deze bescheiden werden in 2001 van het Algemeen 
Rijksarchief 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 van Groenendaal te Hoeilaart

ARCHIEF VAN DE PRIORIJ VAN GROENENDAAL TE HOEILAART
I. Algemeen

I. ALGEMEEN
A. Cartularia

A. CARTULARIA
14587 - 14589 Cartularia. 1455-1694.

14587 - 14589 CARTULARIA. 1455-1694.
14587 [15de-16de eeuw].

14588 1455-1694.

14588 /2 [15de-17de eeuw].

14589 1566-1571.

'Cartulaire van Groenendael'. [17de-18de eeuw].

14589 /2 Fragment van een cartularium. [17de eeuw].

14589 /3 Afschrift van een register genaamd 'Inventaire de Sayman de Wijc' 
betreffende de goederen van de priorij. [15de-16de eeuw].

B. Obituarium

B. OBITUARIUM
Obituaria. [15de eeuw].

C. Varia

C. VARIA
14590 Privileges toegekend door de soeverein betreffende het halen van brandhout 

uit het Zoniënwoud. 1462-1714.

Stichting van dotaties, onder de vorm van testamenten en schenkingen, ten 
gunste van de novicen. 1633-1695.

II. Goederen, inkomsten en lasten

II. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
14591 Verkoop van het bos bij het 'Koeidal' door de priorij aan Gillis en Franciscus 

Haerscap. 1447.
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14592 Verkoop van drie percelen bos bij het 'Koeidal' door de priorij aan de 
kinderen van Campen. 1470.

14593 Rentebewijzen. 1473.

14594 Procuratie gegeven aan Jacques de Dynter betreffende de afstand van 
cijnzen in Sint-Joost-ten-Node. 1486.

14595 Rentebewijs op een huis bij de Sint-Nicolaastoren te Brussel. 1507.

14596 Appointement van de Raad van Brabant betreffende goederen in Kobbegem 
en Wemmel waarop een eeuwige rente werd bezet. 1530.

14597 Rentebewijzen betreffende het huis 'Den witten leeuw' in de Bergstraat te 
Brussel. 1552.

14597 /BIS Kwijting. 1534.

14598 Overdracht van een huis gelegen op de hoek van de Spiegelstraat en de 
Hovelstraat te Brussel door Martinus de Mal, procureur van de priorij, aan 
Gaspard Sonnemans. 1566.

Figuratieve kaart van een bos, een dreef, een weide en een vijver gelegen in 
het Zoniënwoud. 1688.

Figuratieve kaart van een bos gelegen in Terhulpen. 1688.

Figuratieve kaart van goederen van de priorij gelegen in Terhulpen. 1712.

14599 Verpachting van gronden gelegen te Hoegaarden. 1712.

14600 Verpachting van gronden gelegen te Gaasbeek en Sint-Martens-Lennik aan 
J.-B. Van Bever. 1780.

Figuratieve kaart van onverdeelde goederen van de priorijen van 
Groenendaal en Zevenbronnen. 1781.

Plattegrond van een gebouw van de priorij, opgemaakt ten behoeve van de 
commissarissen en officiers van het Zoniënwoud. 1783.

14601 Stichting van een rente van 1200 gulden ten laste van Franciscus Libotton en 
Elisa van Caneghem. 1768-1789.

14602 Staat van de goederen, inkomsten en lasten van de priorij, doorgegeven aan 
de Domeinen. Jaar IV.
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14603 Uittreksels uit de staat van goederen, inkomsten en lasten van de priorij, 
doorgegeven aan de Domeinen. [Jaar IV].

14604 Proces-verbaal, met bijlagen, van de afschaffing van de priorij. Jaar V.

Plattegrond van de gebouwen van de priorij. [s.d.].

Topografische kaart van de afgeschafte priorij en haar omgeving. [s.d.].

Varia. [18de eeuw].

14605 Varia. [17de-18de eeuw].

20430 /13 Rentebewijzen gesticht te Sint-Pieters-Leeuw door Renerus Ronghe en zijn 
kinderen ten gunste van broeder Jacques Vander Ghoten. 1530.
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