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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Onze-Lieve-Vrouwpriorij te Zichem

Periode:
1476-1797

Archiefbloknummer:
BE-A0518.1819

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 21340
• Omvang geklasseerd: .07 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 Nederlands, Frans en Latijn.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER

De Onze-Lieve-Vrouwpriorij van Zichem, ook wel Elzenklooster genoemd, was een 
vrouwenklooster dat haar oorsprong vond in een begijnhof waarvan reeds sprake was in 
1370 en dat als klooster van de derde orde van Sint-Franciscus wordt vermeld in 1468. In 
1474 werden de religieuzen reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus. Vanaf het einde 
van de 15de eeuw stond de gemeenschap onder voogdij van de priorij van Corsendonk, 
maar in de 17de eeuw werd deze taak overgenomen door de abdij van Averbode. De priorij 
werd afgeschaft in 1796 en het jaar daarop werden haar gebouwen verkocht. Op het 
moment van de afschaffing telde de communauteit 14 religieuzen en 8 lekenzusters.
Archief

ARCHIEF

Van het archief van de Onze-Lieve-Vrouwpriorij van Zichem lijkt weinig bewaard te zijn. 
Enkele documenten kwamen terecht bij het Rijksarchief en werden omstreeks 1850 voor 
een eerste keer geklasseerd. In 2001 werden ze 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 Onze-Lieve-Vrouwpriorij te Zichem

ARCHIEF VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWPRIORIJ TE ZICHEM
I. Algemeen

I. ALGEMEEN
Statuten. 1642.

Rituaal. [s.d.].

II. Goederen, inkomsten en lasten

II. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
16097 Kwitantie van een betaling van renten door de stad Antwerpen. 1550.

16098 Dossier inzake een stichting bestemd om voor onderdak te zorgen voor 
doorreizende predikers. 1592.

16099 Dossier inzake een verschuldigde rente door Pieter Daels en Margaretha van 
Dompsel. 1623-1738.

16100 Staat van de goederen, inkomsten en lasten van de priorij, doorgegeven aan 
de regering. 1787.

16101 Staat van de goederen, inkomsten en lasten van de priorij, doorgegeven aan 
de Domeinen. 1795.

16102 Proces-verbaal, met bijlagen, van de afschaffing van de priorij. Jaar V.

20580 Stukken betreffende een rente. [17de eeuw].

21340 Afschriften en chirografen. 1476-1495.
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