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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 Scholierendal te Zoutleeuw was een mannenklooster dat in 1236 werd 
gesticht dankzij de tussenkomst van het Sint-Dionysiuskapittel van Luik. Dit schonk de 
Sint-Sulpitiuskerk van Zoutleeuw aan de Luikse religieuzen van Notre-Dame en Ile, van de 
Orde van Scholierendal, om er een klooster te stichten. Sint-Sulpitius bevond zich buiten 
de stadsmuren en reeds in 1231 was de parochie overgebracht naar de Sint-
Leonarduskerk, in het centrum van Zoutleeuw. Deze transfer werd in 1237 goedgekeurd 
door de hertog van Brabant. De nieuwe priorij hing op geestelijk vlak af van de Scholieren 
van Luik, maar was voor het materiële onderhevig aan de kanunniken van Sint-Dionysius. 
Al snel kreeg de stichting de goedkeuring van de abdij van Vlierbeek, die het 
patronaatsrecht van Zoutleeuw bezat, en in 1257 stemde ook de paus ermee in. 
Scholierendal werd vrijgesteld van de episcopale jurisdictie. In 1287 stichtten de 
religieuzen op hun beurt de priorij van Hanswijk, nabij Mechelen. Toen het kloostergebouw 
in 1672 werd opgenomen in de versterking van de stadswallen werd de gemeenschap ter 
compensatie de refuge van de abdij van Heylissem gegeven. Jozef II hief de instelling in 
1784 op. Na de Brabantse Omwenteling keerden een aantal religieuzen terug naar het 
klooster, dat in 1796 echter definitief werd afgeschaft. Op enkele stallen na werd het hele 
kloostercomplex kort erna afgebroken.
Archief

ARCHIEF

Het merendeel van het resterende archief van Scholierendal wordt bewaard op het 
Rijksarchief. Een aantal documenten werden in 1803 gerestitueerd door het Weense Hof. 
Uit het archief van de Raad van Brabant werd een tiendenboek uit 1617 gelicht. In 1855 
droeg de kerkfabriek van Zoutleeuw verschillende stukken over en in 1971 werd het 
bestand aangevuld met drie stukken afkomstig van de gelijknamige dekenij. Al deze 
bescheiden werden in 2001 van het Algemeen Rijksarchief naar het 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 Scholierendal te Zoutleeuw

ARCHIEF VAN DE PRIORIJ VAN SCHOLIERENDAL TE ZOUTLEEUW
I. Algemeen

I. ALGEMEEN
A. Oude inventarissen

A. OUDE INVENTARISSEN
--- Inventarissen van de priorij.

--- INVENTARISSEN VAN DE PRIORIJ.
[16de eeuw].

[17de eeuw].

B. Cartularia

B. CARTULARIA
14623 Cartularium. [14de-15de eeuw].

C. Oorkondenschat

C. OORKONDENSCHAT
20432 - 38486/32 Oorkondenschat. 1237-1767.

20432 - 38486/32 OORKONDENSCHAT. 1237-1767.
20432 1-41.

20433 42-79.

38486 /32 80.

D. Statuten en reglementen

D. STATUTEN EN REGLEMENTEN
14624 Statuten. [s.d.].

14625 Canonieke visitaties. 1654, 1738.

14626 Gedrukte edicten en ordonnanties betreffende de toegang tot religieuze 
ordes. 1771-1772.

14627 Reglement gegeven aan de religieuzen na hun verspreiding. 1784.

E. Leden van de priorij

E. LEDEN VAN DE PRIORIJ
14628 Verkiezingen van de priors. 1705-1751.

14629 Onderzoek betreffende de afwezigheid van de religieuzen Pieter Lowet, 
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Camille Hoebancx en Pieter de Donder. 1795.

14630 Brieven van geestelijke stand, afgelegde geloften,... [18de eeuw].

F. Correspondentie

F. CORRESPONDENTIE
14631 Verschillende brieven. [17de-18de eeuw].

G. Processen

G. PROCESSEN
14632 Tegen de armentafel van Zoutleeuw. 1690-1692.

14633 Tegen Jaspar Smets uit Tienen, betreffende het huis genaamd " De gulde 
fonteyn ", dat door de priorij werd opgeëist. 1691.

14634 Tegen het Sint-Dionysiuskapitten van Luik, betreffende pachten. 1693.

14635 Tegen Pieter Hermans, smid van de priorij, betreffende rekeningen. 1698.

14636 Tegen M. van Loen, heer van Walsberge, betreffende een bedrag in zijn dat 
Willem van Kerchove en Norbert Willemans in zijn naam moesten betalen. 
1698.

14637 Tegen Anne Minne, weduwe van Pieter Charly, betreffende de dotatie van hun 
zoon. 1715-1716.

14638 Tegen de graaf van Duras, heer van Runkelen, betreffende goederen gelegen 
bij de kapel van de Ossenweg, overgedragen aan de religieuzen door X. 
Wuesten, wat in strijd was met de amortisatiewetgeving van Karel V. 1732.

14639 Tegen Paul Stas betreffende goederen gelegen nabij de kapel van de. 
Ossenweg. 1734.

14640 Tegen de stad Zoutleeuw voor het weigeren van betaling van belastingen 
geheven op de veestapel. 1751-1758.

14641 Bundel van processtukken. [Begin 18de eeuw].

14642 Fragmenten van processen. [16de-18de eeuw].

14643 Onkostenstaten van advocaten en procureurs. [17de-18de eeuw].

H. Varia

H. VARIA
14644 Documenten betreffende de betwistingen tussen de priorij en de kerkfabriek 



Scholierendal 9

van Sint-Leonardus te Zoutleeuw over de restauratie van de Sint-
Sulpitiuskerk. 1563.

14645 Bevel gegeven aan de militaire gouverneur om de twee gemeenschappelijke 
deuren tussen de citadel en de priorij te sluiten. 1610.

14646 Dossier inzake het verbod om te vissen in de vijver gelegen nabij de stad, die 
deels aan de priorij en deels aan het prinsbisdom Luik toebehoorde. 1773-
1774.

Documenten betreffende diverse zaken. [16de-17de eeuw].

14647 Stukken en fragmenten betreffende diverse zaken. [16de-17de eeuw].

II. Goederen, inkomsten en lasten

II. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
14648 Afschrift van de stichtingsakte van de priorij. [s.d.].

Manuaal van pachten, bevattende privilegebrieven, overeenkomsten, 
overzichten van inkomsten en uitgaven,... [14de-15de eeuw].

14649 - 14652 Manualen van goederen en inkomsten. 1456-1651.

14649 - 14652 MANUALEN VAN GOEDEREN EN INKOMSTEN. 1456-1651.
14649 1456.

14650 1459.

14651 1600-1616.

14652 1651.

14653 Goederenoverzicht, met akte van overdracht, gegeven aan de religieuzen in 
ruil voor hun klooster, kerk, molen,... die werden ingelijfd door de citadel. 
1684.

14654 Manuaal van goederen en inkomsten, opgesteld door prior Jacobus 
Pluymers. 1690.

14654 /2 Legger van onroerende goederen en pachtregister. 1734-1792.

14655 Eigendomstitels, pachten,... [16de-18de eeuw].

14656 Toelating om 5000 bakstenen van de citadel te gebruiken om de kerk te 
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restaureren. 1610.

14657 Testament van Jacobus van Roy. 1693.

14658 Toelating betreffende de verkoop van goederen in Booienhoven. 1781.

14659 Rekeningen van de provisor. 1601-1730.

14660 Fragmenten van rekeningen en kwijtingen. [17de-18de eeuw].

Verschillende rekeningen. [eind 18de eeuw].

14661 Staat van goederen en inkomsten. 1704.

14662 Staat van de goederen, inkomsten en lasten van de priorij, opgesteld bij de 
opheffing. 1784.

14663 Dossier inzake de afbraak van de priorij, opgenomen in de citadel. [17de-
18de eeuw].

14664 Verzoek om de heropbouw van de priorij te verkrijgen, met vraag tot 
restitutie van de goederen ervan. 1793.

14665 Proces-verbaal, met bijlagen, van de afschaffing van de priorij. Jaar V.

Plattegrond van de priorij. 1784.

14666 Varia betreffende goederen. [16de-18de eeuw].

B. Leengoederen, cijnzen en renten

B. LEENGOEDEREN, CIJNZEN EN RENTEN
14667 - 14668 Cijnsboeken. 1586-17de eeuw.

14667 - 14668 CIJNSBOEKEN. 1586-17DE EEUW.
14667 1586.

14668 [17de eeuw].

14669 Manuaal van inkomsten uit cijnzen. 1586.

14670 - 14677 Processen betreffende cijnzen. 1683-1739.

14670 - 14677 PROCESSEN BETREFFENDE CIJNZEN. 1683-1739.
14670 Jacques van Leeuw. 1683.

14671 B. Hollanders. 1688-1690.
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14672 De abt van de abdij van Kornelimünster. 1697.

14673 Lambert de la Rue, heer van Hulplanck. 1714-1720.

14674 Anna de Kempenaer, weduwe van N. van Halleyck. 1717.

14675 De heer van Boutersem. 1731-1734.

14676 De regeerders van Halle-Booienhoven. 1734-1735.

14677 De proost van de abdij van Vlierbeek, het Sint-Dionysiuskapittel te Luik en 
het Sint-Leonarduskapittel te Zoutleeuw. 1739.

14678 Rentenbewijzen. [18de eeuw].

14679 Dossier inzake de verschuldigde renten verbonden aan gronden die werden 
geïncorporeerd in vestingwerken. 1635-1636.

14680 Overdracht van een rente ten gunste van religieus Theodoricus Obein. 1687, 
1707.

14681 Varia betreffende cijnzen en renten. [16de-18de eeuw].

Cijnsregisters. 1718, 1730.

14681 /2 Lijst van renten en schulden. [17de eeuw?].

C. Belastingen

C. BELASTINGEN
14682 Verklaring betreffende militaire afpersingen begaan te Attenhoven. 1672-

1690.

14683 - 14684 Processen. 1690-1757.

14683 - 14684 PROCESSEN. 1690-1757.
14683 Tegen de stadsmagistraat van Zoutleeuw betreffende vrijstelling van militaire 

inkwartiering.

14684 Tegen de ontvanger van Zoutleeuw betreffende betaling van de tailles.

14685 Varia betreffende belastingen [17de-18de eeuw].

D. Tienden en pastoriën

D. TIENDEN EN PASTORIËN
14686 Afschrift van een bul van Gregorius IX betreffende de tienden. [s.d.].
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14687 Beschrijving van de tienden van Zoutleeuw die toebehoorden aan het Sint-
Dionysiuskapittel te Luik, de abdij van Vlierbeek en aan de priorij. 1617.

14688 Manuaal van de tienden. [17de eeuw].

14689 Proces tegen de abdij van Park betreffende de tienden. 1706-1708.

14690 Beschrijving van de tienden van Helen[-Bos]. [18de eeuw].

14691 Proces tegen Cornelius Vande Putte betreffende de tienden. [18de eeuw].

14692 Begevingsakten van de pastorie van[Halle-]Booienhoven. 1708, 1765.

14693 Overdracht van elf roeden grond door begijn Catharina van Holsbeek aan 
Johannes van Hollogne, pastoor van [Halle-]Booienhoven,. 1754.

14694 Inventaris van de goederen nagelaten door Hendrik Pulincx, pastoor van 
[Halle-]Booienhoven. 1765.

14695 Dossier inzake de herstellingen aan de pastorie van [Halle-]Booienhoven. 
1772.

E. Onze-Lieve-Vrouwkapel op de Osseweg

E. ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL OP DE OSSEWEG
14696 Dossier inzake de goederen gegeven door kluizenaar Antonius Vrancx voor 

de viering van een dagelijkse mis. 1690.

14697 Proces-verbaal van een diefstal met braak in de kapel. 1762.
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