
                                            

Locatie Ithaka XX – De Kartuizerij 

 

Het gebouw en zijn geschiedenis 

De als landschap en monument beschermde site van Kartuizerklooster, ligt tussen de Bankstraat, 

de H-Geeststraat, de Kartuizerstraat en de Tervuursesvest in Leuven. Het is een van de rustigste 

en groenste plekjes van de binnenstad. 

De Kartuizerorde werd in 1084 gesticht door de heilige Bruno van Keulen. Het Leuvense 

Kartuizerklooster werd opgericht in de vijftiende eeuw. De kartuizers hebben nog steeds de naam 

de strengst levende monniken van het Westerse kloosterwezen te zijn. Het is 

een contemplatieve orde van kluizenaars die toch in gemeenschap willen leven. De Kartuizers 

verblijven alle dagen in afzondering, behalve op zondag. 

In de loop der eeuwen is het Leuvens klooster herhaaldelijk het voorwerp geweest van geweld en 

vandalisme. Nadat de Kartuizerorde het pand diende te verlaten tijdens het Oostenrijks bewind, 

werd de inboedel verkocht. De gebouwen werden verder vernield na de Franse revolutie. Het 

klooster diende een tijd als kazerne en munitiedepot, en een ontploffing deed de rest. Dankzij de 

orde van de Kapucijnen werd het klooster in het begin van de vorige eeuw in ere hersteld en voor 

verder verval en afbraak behoed. 

De Kartuizerij werd in 1953 als monument beschermd. In 1976 werden de kloostertuin en het 

Mariapark, waar oorspronkelijk de kluizen stonden, als landschap beschermd. Toen de 

Kapucijnen in 2004 besloten het klooster van de hand te doen, werd dit aangekocht door de 

Katholieke Universiteit Leuven. De KU Leuven wil op de Kartuizerssite een Child Convent 

Center onderbrengen en plant daarvoor verbouwingen. De buurtbewoners zijn daar niet helemaal 

voor te vinden waardoor het project vertraging heeft opgelopen. In de tussentijd mag Ithaka met 

enkele jonge kunstenaars het gebouw bezetten.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contemplatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterorde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heremiet_(monnik)


 

Noot 

 

Het gebouw is beschermd. Er mag in de meeste ruimtes niet zomaar geschilderd, behangen, 

geboord of gebroken worden. Kunstenaars moeten er dus rekening mee houden dat de na de 

expositie van hun werk, de ruimte weer makkelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld moet 

kunnen worden.  

 

Contact 

LOKO Cultuur 
’s Meiersstraat 5, 3000 Leuven 
Tel 016/223109 – fax 016/220103 
ithaka@loko.be 
www.loko.be/cultuur 
 
Linde Smeets 
Coördinator LOKO Cultuur 
linde.smeets@loko.be 
0494/309039 
 
Geert Janssen 
Stafmedewerker LOKO Cultuur 
Geert.janssen@loko.be 
0497/408401 
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