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Historische schets van de Parkabdij 
 
Kloosters en abdijen speelden een belangrijke rol in het ancien régime. Ze legden zich toe op 
gebed en apostolaat: de pastoraal, de ziekenzorg, het onderwijs en de armenzorg. Verder waren 
het vaak grootgrondbezitters die een sterke invloed uitoefenden in het economische systeem van 
destijds. Tevens waren ze hoofdrolspelers op bestuurlijk en cultureel vlak. 
Ook de abdij van Park in Heverlee kende een boeiende geschiedenis. Op verzoek van de hertog van 
Brabant werd de abdij in 1129 door de norbertijnen van Laon gesticht. Drie jaar later werd Simon 
de Saint-Maurice tot eerste abt verkozen. De invloed van de abdij nam doorheen de eeuwen toe. 
De abt van Park was een belangrijke persoon. Hij zetelde in de Staten van Brabant en onderhield 
nauwe betrekkingen met het stadsbestuur van Leuven en het Sint-Pieterskapittel. De 
abdijgemeenschap bezat een groot landbouwdomein dat door schenkingen steeds verder werd 
uitgebreid. Vooral de verschillende pachthoven speelden een belangrijke rol in het economische 
draagvlak van de abdij. Verder legden de kanunniken zich toe op het apostolaat. Vanaf het midden 
van de 12de eeuw verkreeg de abdij het patronaatsrecht over een aantal parochies. Vooral in de 
17de eeuw kende de Parkabdij een sterke religieuze en culturele uitstraling. De kanunniken werden 
dan ook de “Prinsen van Park” genoemd1. 
 
De gebeurtenissen op het einde van de 18de eeuw maakten een einde aan de economische en 
culturele bloei. Toen de Fransen na de Slag van Fleurus (1794) definitief onze gewesten hadden 
bezet, braken er voor de kloosterlingen donkere tijden aan. Het antiklerikalisme, de plunderingen 
en de hoge belastingen maakten het de religieuzen erg moeilijk. In 1796 werden uiteindelijk alle 
kloosters in de Zuidelijke Nederlanden afgeschaft en hun goederen genationaliseerd. Op 1 februari 
1797 werden de religieuzen van Park met geweld uit de abdij verdreven2. De kloosterlingen hielden 
echter contact met elkaar. De kanunniken slaagden er zelfs in om de abdijgebouwen via een 
stroman terug op te kopen. Na het Concordaat (1801) keerde abt Melchior Nysmans terug en in 
1803 werd de abdijkerk verheven tot parochiekerk. Ook een aantal van de oude parochies kwamen 
opnieuw in handen van de kanunniken. Deze belangrijke gebeurtenissen zorgden ervoor dat de 
activiteiten van de religieuzen terug werden erkend. Ze verwierven stilaan terug eigendommen in 
de parochies. Toch bleef de toekomst erg onzeker. Tijdens het Hollandse bewind kwam er geen 
verbetering in het statuut van de religieuzen. Uit geldnood verkochten ze in de jaren 1820 
schilderijen, beelden, glasramen en de oude bibliotheek. 
Na de Belgische Revolutie (1830) kreeg men opnieuw hoop. Dankzij de apostolische visitator 
Franciscus-Thomas Corselis werd de Parkabdij in 1836 terug opgericht3. De religieuzen hernamen 
een aantal van hun oude economische activiteiten. Vooral onder de abten Franciscus Versteylen 
(1861-1897) en Quirinus Nols (1862-1936) kende de Parkabdij een grote bloei. In 1923 werd de 
gemeenschap omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. Tot op heden zijn er nog 
kanunniken aan de abdij verbonden. 
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Moderne kloosterarchieven: onbekend terrein? 
 
Oude kloosterarchieven spreken tot de verbeelding van vele onderzoekers. Ze bieden een schat 
aan informatie over de bloeiperiode van de religieuze instellingen en ook voor de lokale 
geschiedenis zijn ze vaak van erg groot belang. De bestanden uit het ancien régime zijn meestal 
goed geordend en ontsloten. Niet alleen de historici dragen deze archieven een warm hart toe, ook 
de kloostergemeenschappen zijn terecht trots op deze waardevolle bestanden. 
De archieven worden met zorg behandeld en in veel gevallen worden de documenten door de 
religieuzen zelf geraadpleegd. Dit is echter niet het geval voor de archieven uit de 19de en 20ste 
eeuw. Deze bestanden zijn dikwijls moeilijk te raadplegen, waardoor ze onbekend terrein zijn voor 
historici. Sinds de jaren 1970 ontstond er stilaan meer interesse voor deze archieven. Toch is er 
nog een lange weg af te leggen4. 
 
Ten eerste zijn moderne kloosterarchieven veelal niet geordend en ontsloten. Een gebrek aan 
archiefzorg bij de religieuzen is hiervoor de belangrijkste reden. Kloosters en abdijen hebben vaak 
geen beleid betreffende het moderne archief. Dit zorgt ervoor dat de bescheiden slechts traag 
worden overgedragen naar de archiefruimte. Wanneer een kloosterling overlijdt, wordt zijn of haar 
kamer voor een tijd gesloten. Al de bezittingen, inclusief de archiefdocumenten blijven 
onaangeroerd tot de overste de kamer ‘opruimt’ en een eerste selectie in het archief doorvoert. 
Archiefbescheiden met delicate inhoud of privacygebonden gegevens worden door de abt of abdis 
meegenomen en in sommige gevallen zelfs vernietigd. De overige documenten worden 
toevertrouwd aan de archivaris van de abdij, die beslist of de bescheiden in het archief 
terechtkomen. In de Parkabdij werd vooral in de 19de eeuw een grondige selectie van documenten 
doorgevoerd. Sommige kanunniken hebben amper bescheiden nagelaten. Blijkbaar was men van 
oordeel dat persoonlijke stukken niet thuis horen in het archief van een abdij. Voor de 20ste eeuw 
zijn er meer documenten aanwezig, maar ook toen was er geen sprake van een archiefbeleid. 
Wellicht speelde de inrichting van een archiefzaal in de abdij een grote rol in de overdracht van 
modern archief. Tot circa 1915 werd het ancien régime-archief bewaard in twee kamertjes naast de 
bibliotheek. Nadien werd dit overgebracht naar de winterrefter, die tevoren werd gebruikt als 
bibliotheek en intern museum van missievoorwerpen5.  
 

 
 
Zicht op de archiefzaal anno 1908. (Prentkaart in privé-collectie) 
 
De uitbouw van de archiefruimte heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht kwam voor het 
moderne archief. Druppelsgewijs werden er bescheiden van overleden kanunniken naar de zaal 
gebracht. Soms droegen de religieuzen zelf archief over. In de jaren 1990 bracht de laatste abt van 
de abdij, Stanislaus Roggen, regelmatig stukken naar de archiefruimte. Het archief werd 
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oorspronkelijk op tafels in de archiefzaal bewaard. De documenten lagen op stapels, afhankelijk 
van de volgorde waarin ze werden overgedragen. De archivarissen toonden weinig interesse voor 
deze bescheiden. In tegenstelling tot het ancien régime-archief werden de documenten ook amper 
geraadpleegd door de kloostergemeenschap. Op een paar uitzonderingen na, was het archief 
tevens niet toegankelijk voor externe onderzoekers.  
 
Ten tweede bevatten moderne kloosterarchieven dikwijls opmerkelijke hiaten. Enerzijds valt dit te 
verklaren door de selectie die in het archief werd doorgevoerd. Anderzijds bewaart de overste vaak 
zelf de belangrijkste archiefstukken. Het gaat hier voornamelijk om bestuurlijke en economische 
documenten. Ook bescheiden die handelen over de kloosterlingen, zoals het professieboek, worden 
niet snel aan het archief toevertrouwd. Niet alleen de privacygevoeligheid, ook de administratieve 
waarde van de stukken speelt hierbij een rol. Deze situatie doet zich tevens voor in de Parkabdij: 
zoals eerder aangegeven bevinden heel wat stukken zich nog in handen van de overste en blijven 
ook sommige kamers van kanunniken gesloten voor de archiefonderzoeker. 
 
Tot slot worden de archieven slechts langzaam ontsloten en opengesteld voor het publiek. Het 
gebrek aan een archiefbeleid kan hiervoor een belangrijke reden zijn. Ook de beperkte financiële 
en personele middelen spelen hierbij een rol. De archivaris staat er vaak alleen voor. Naast zijn 
functie heeft hij daarenboven nog andere taken in de gemeenschap te vervullen. Daarnaast is er de 
vrees voor diefstal en schending van privacy. Om die reden krijgen onderzoekers in veel kloosters 
het archief niet te zien, maar zoekt de archivaris de informatie voor hen op. Ook het moderne 
archief van de Parkabdij was moeilijk raadpleegbaar. In 1995 werd het archief verpakt in dozen en 
werd er een notaboekje met gegevens over het bestand opgesteld. Een echte ordening werd echter 
niet doorgevoerd. Pas in 2006 vond de inventarisatie van het archief plaats. Het bestand is nu vrij 
raadpleegbaar. Alleen voor persoonlijke documenten die zijn opgesteld na 1960, is de toestemming 
van de archivaris vereist. 
 
De structuur van het moderne abdijarchief 
 
Het moderne archief telt circa 17 strekkende meter. De heroprichting van de abdij in 1836 vormt 
de belangrijkste cesuur in het bestand. De werking en invloed van de jonge abdijgemeenschap lijkt 
weinig op die van het ancien régime. Toch sluit het moderne bestand aan op het oude archief. Na 
1797 werd de abdij gesloten, maar dat betekende niet dat de kanunniken geen archief meer 
vormden. De strijd om het beheer van de abdij en de oprichting van de parochie Sint-Jan 
Evangelist, waarvan de abdijkerk tot de parochie behoorde, hebben in het bestand hun sporen 
nagelaten. Deze documenten werden bij het moderne archief gevoegd vermits ze verband houden 
met de heroprichting van de abdij.  
 
De norbertijnen leven volgens het principe “bid en werk“ (ora et labora). Naast contemplatie legt 
de orde zich toe op pastorale taken zoals parochiezorg en missionering. Deze tweedeling zorgt 
ervoor dat er in de abdijen zowel binnenheren als buitenheren aanwezig zijn. Die structuur vindt 
men tevens terug in het archief. De documenten over de interne werking van de abdij behoren tot 
het kernarchief. De bescheiden werden gevormd door de binnenheren (conventuales) die 
verschillende functies in de abdij uitoefenden. Vooral de abten, de priors en de provisoren lieten 
archief na6. Het gaat voornamelijk om documenten betreffende het bestuur, de financiën en het 
goederenbeheer van de abdij. De buitenheren (extra-conventuales) werden als priester 
tewerkgesteld in een parochie of ze werden missionaris, leraar of aalmoezenier. In hun functie 
vormden zij eveneens archief. Die bescheiden hebben echter een andere status dan de 
documenten van de binnenheren. Dit archief heeft betrekking op de werking van een parochie of 
instelling, waardoor het duidelijk los staat van het eigen abdijarchief. Na hun ambt brachten de 
meeste kanunniken dit archief dan ook niet mee naar de abdij. Een aantal van hen heeft  dit echter 
wel gedaan, zodat de stukken gingen behoren tot het abdijarchief. Het bestand omvat bijvoorbeeld 
archief van de parochies te Bertem, Jezus-Eik, Korbeek-Lo en Landen. 
 
De persoonlijke documenten van de kanunniken vormen een belangrijk onderdeel van het moderne 
archief. Deze bescheiden werden in het bestand verspreid teruggevonden, waardoor het niet altijd 
mogelijk was deze stukken los te koppelen van de bestuursdocumenten. Om deze reden werd er 
per kanunnik een dossier opgesteld. Al de documenten die betrekking hebben op één persoon, 
werden hierin ondergebracht. Stukken van algemene aard zijn elders in het archiefschema 
ingevoegd. 
 
De invloed van de Parkabdij was dan wel verminderd tegenover het ancien régime, toch heeft de 
gemeenschap ook in de 19de en 20ste eeuw niet stilgezeten. Naast hun werking in de parochies, 
het onderwijs en zorginstellingen was vooral de missionering van groot belang. In 1903 werd de 
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missiepost van Park in Brazilië opgericht7. Verder beschikten de kanunniken over een boerderij, 
een koffiebranderij, een drukkerij en een water- en vuurmolen. Deze activiteiten hebben tevens 
archief nagelaten8. 
 
Het moderne archief van de Parkabdij is tot op heden nog niet volledig. Net zoals in andere 
kloosters, is er ook hier sprake van een trage overdracht. Tijdens en na de inventarisatie werden er 
stukken aan het archief toegevoegd. Momenteel wordt er nog archief bewaard in de kamers van de 
kanunniken. Druppelsgewijs zullen ook deze bescheiden in de toekomst aan het bestand 
toegevoegd worden. De inventarisatie van dit boeiende archief is dus zeker nog niet ten einde.  
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