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96 o v e re e n k o ms t tu s s e n d e Facul tei t der theorogi e en
d e L e u v e n s e K a rm e l i e te n
Leuven, 15 februari 1469.
Origineel op perkament,32,5 X B0,b cm. Zegelverd.wenen.
De faculteitsraad van theologie neemt keruis van het feit dat één hunner
collega's, de karmeliet Godfried van Loe, professor in theologie, te Leuven
een college heeft opgericht voor leden van zijn orde. Het gaat om een werkelijk stud'íum, waar lessen in theologie worden gegeven, en Godfried wenst
hieromtrent de mening te keruren van de faculteit. Deze hecht aan dit
initiatief haar goedkeuring; over een eventuele incorporatie wordt voorlopig niet gesproken. rn dit college zou later Nicolaus Egmondanus, te
Leuven de hardnekkigste tegenstander van Erasmus, meer dan een d.ecennium les geven in de theologie.
Herk. : als nr. 57.
Lit. : RnusnNs, v, p. 345-878; H.G. LlNsrNx, studie en ontl,erwijsin ile Neilerdui'tseprouincie aan ile Rarmelieten geil,ureníled,eni,ilileteeuu)en,Nijmegen, lg6?,
p. l3l-136.
E.D.M.
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Gent, B,isachoppeli,jkBeminarí,e, Archíef.
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Leuven, 1783.
Tekening gehoogd met waterverf, X'rans,papier, 47 x 6l,b cm.
op een banderol bovenaan leest men : La chartreused,eLouaain
fond'éel'an 7474 ou 1489par Marguerite il'angreterre, ilouairière
ile charl,es le Harili, et par Marie ilragd,aleneHamalio, ilouairière ile Guillaume croy, Mark-Graue il'arschot. rn de rechterbovenhoeh : supprimé le 25 aaril, l78B en aertu d,e Tfiilit d,e
S.M.I. et A. Joseph II en d,ate17 rna,rsi\BB. Links bovenaan
een verklarende tabel en links onderaan : Le terrain ile ce couaent
enmurail'lé contient 2 bonn. 20 aerger. Le ;jard,in d,esencloitres
208 71100 aerges.Les lettres a.B.c.D.E. et x. terreins aend,us
l'an 7774 par le procureur general,faute il'amortissement.Lett. G
cimetièreiles troupesfrancoises après la bataille d,eLawfeld 1747.
De haÉuis werd. te Leuven gesticht op een stuk grond d.at voor dit doel
was aangokocht door Walter van Waterleet, alias rrendrickx, eertijds

kapelaan van Karel de Stoute, later proost' van Maubeuge, scholagter van
Sinte-Goedele te Brussol en kanunnik van Sint-Pieter te Leuven. Margareta
van York, weduwe van genoemde I(arel de Stoute, legde in 1489 de eersl,e
steen van het convent in aanwezigheid van de Leuvense wereldlijke en
kerkelijke overheden. De kartuis genoot de gunst van velen zowel uit Leuven
als van buiten de stad. Onder de voornaamsten vermelden we Margareta
van York zelf, Maria van Ifamel, weduwe van Willem van Croy, X'rans van
Busleyden, aartsbisschop van Besangon (cfr. nr. 361), en Nicolaus ll,uterius,
bisschop van Atrecht (cfr. nr.65). Genoemde lieden bekostigden elk de
bouw van een col in de Leuvense kartuis, een feit waaraan in een gedenkstuk, in het pand. opgehangen, werd herinnerd. Een andere belangrijke
wiend van de kloostergemeenschap was Martinus Dorpius (cfr. nr.2l4)
dio aan de bibliotheek van het convent 50 à 60 boeken overmaakte. Deze
humanist wijdde zolfs verzen aan de glasramen in de kapel. Op 28 februari
l52l werd het klooster in de Universiteit geïncorporeerd.
De kartuis werd opgeheven op 25 april 1783 door Jozef II. Uit die tijd
dateert het stuk dat hier wordt tentoongestelcl. Het klooster is op deze kaart
gezien vanuit, het zuiden. In het midden bemerkt men de kerk (1498-150I;
koor hernieuwd in 1530), de gemeenschappelijke gebouwen, het kleirre
kloosterpand (1492-1525), de cel van de prior on het gastenverblijf. Rechts
spreidt zich het landbouwcomplex uit. Opvallend is het zeer uitgestrekte
kloosterpand met er tegenaan de vierentwintig cellen der religieuzen (na
1403). J. Lipsius betwijfelde of dit pand elders zijn gelijke vond. Door
zijn glasramen en sculpturen zou het een ongeëvenaarde schoonheid bezeten
hebben. Merkwaardige gedeelten van dit architecturaal ensemble staan
thans nog ovoreind.
aan Leuuen, ed. E. VIN EvnN, Leuven, 1880,
Lit. : W. Boonnr, Geschí'ed'enis
p. 193; M.-X'. Pnr,cKMÁNs,Aantelceníngenof het tweeile boelcaan het werk aan
oan Leuaen,Leuvon,
Wíll,emBoonen,ed. E. VIN EvnN; W. BooNnx, Geschied,enis
1880, p.459-461 ; VeN Evnw, Moua.'ttlon., p.256; Innu, Louu. d's. le passé,
p. 487-a89; E. RnusnNs, Chronique de la chartreused,eLowuaí,nd'epu'i'ssa fond,ation en 1489 jusqu'à l'année 1522, irr Analectes pour seruir à l'histo'i're eccléile Belgi,que,dl. XIV, 1877, p. 228-2gg; fnuur, La fonilatíon il'e la chars,í,ast'i.que
treuse ile Louua'i,n,et les pri,eurs ile ce couaent iusqu'en 7162, loc. co'Í.,dl. XVf,
1879, p. 214-220;lnnw, Documents,dl. V, p.565'567; H. Dn Vocut, Monumenta human'i,sticaLouaniensia, Leuven, 1934, p. 282-281,,347-348 en 400-402.
Tent. : Leuaens oerleilen, p. I5l, nr. 304.
Leuuen, Sted'eliik Museum.
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98 l nco r por at ie van de Kar t uizer s
Leuven, 28 februari 1521.
Eigentijds afschrift op papier, 30,5 X 32,5 cm.

