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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Kartuizerklooster te Leuven

Periode:
1491-1792

Archiefbloknummer:
BE-A0518.1828

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 20435
• Omvang geklasseerd: .3 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 stichting van het kartuizerklooster van Leuven vond plaats omstreeks 1489. Het was 
een van de laatste instellingen van deze orde die in de Nederlanden werd opgericht. De 
Leuvense kartuis was, niet zoals doorgaans het geval was, op een afgelegen plaats 
gevestigd, maar bevond zich binnen de stadsmuren. Het nieuwe klooster werd officieel 
aanvaard door de Orde in 1504. Net zoals veel andere religieuze instellingen in de Dijlestad 
maakte de kartuis vanaf 1521 deel uit van de Leuvense universiteit. De prior van de 
gemeenschap kreeg het provisorschap van de Stamdonckpedagogie, het Houterleecollege 
en het bekende Drietalencollege. Van 1578 tot 1588 verbleven Engelse kartuizers die 
verdreven waren uit Brugge in het klooster. De 16de en 17de eeuw waren de bloeiperiode 
van de instelling. Het klooster telde toen onder haar leden talrijke kopiisten, verluchters, 
schrijvers en kroniekschrijvers. Vanaf de 18de eeuw zette het verval zich echter in en in 
1783 volgde de opheffing door Jozef II. Ten tijde van de Franse Revolutie werden de 
gebouwen verkocht en in 1806 ging de kerk onder de sloophamer. Wat restte van het 
kloostercomplex werd gerestaureerd en kwam begin 20ste eeuw in het bezit van de 
kapucijnen.
Archief

ARCHIEF

Van het archief van het kartuizerklooster van Leuven bleef slechts weinig bewaard. Zo ging 
onder meer de oorkondenverzameling verloren. Wat in het Brabants Kerkarchief werd 
opgenomen, werd voor de eerste keer geïnventariseerd rond het midden van de 19de 
eeeuw. Dit bestand werd in 1886 aangevuld met een goederenatlas uit 1740 die op een 
veiling in Antwerpen opdook. Al deze stukken 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 het kartuizerklooster te Leuven

ARCHIEF VAN HET KARTUIZERKLOOSTER TE LEUVEN
I. Goederen, inkomsten en lasten

I. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
14956 Afschrift van de stichtingsakte van het klooster. 1491.

14957 Bundel met afschriften van verschillende akten. 1526-1605.

14958 Dossier inzake goederen gelegen op de Hazeberg te Baal, bij Aarschot. 1674-
1677.

14959 Goederenoverzichten. 1707.

14960 Manuaal van de inkomsten uit goederen. 1722-1740.

14961 Manuaal van goederen. 1740.

Plattegrond van het klooster. 1786.

14962 Aanbestedingen voor houtkap. 1790-1792.

14963 Rentetitels. [17de-18de eeuw].

20435 Manuaal betreffende de begrafenissen in de kerk en de professieakten van 
de religieuzen, met datum van hun overlijden. 1571-1597.
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