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Het religieuze gemeenschapsleven is diep verankerd in het maatschappelijke weefsel 
van ons land. Van gasthuiscongregaties, monastieke, kanonikale en bedelorden met 
middeleeuwse wortels, over vroegmoderne priestersociëteiten en gemeenschappen van 
geestelijke dochters tot de grote en diverse groep van negentiende- en twintigste-eeuw-
se apostolische zuster- en broedercongregaties, missiesociëteiten en nieuwe contempla-
tieve gemeenschappen: allemaal geven ze kleur aan het rijkgeschakeerde palet van het 
Vlaamse en Belgische kloosterwezen.

Zusters, broeders en paters spelen een prominente rol in historische en actuele sociale, 
culturele, intellectuele en spirituele ontwikkelingen. Biddend of actief in de pastoraal 
en in de vernieuwing van liturgie en spiritualiteit hebben ze hun stempel gedrukt op het 
kerkelijke en religieuze leven. Dankzij hun engagement in het onderwijs, de brede zorg-
sector, sociale initiatieven of het missiewerk groeiden hun orden en congregaties uit tot 
een dragende pijler van het sociale bouwwerk. 

Uit die religieuze en maatschappelijke inzet kwam een waardevol en rijk erfgoed tot 
stand. Archieven, boeken, foto’s, beeld en geluid zijn getuigen van een bijzondere wereld 
met een lange traditie, maar ook voortdurend in beweging. Als Documentatie- en Onder- 
zoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, ondersteunt KADOC-KU Leuven al 
veertig jaar de zorg voor dit kloostererfgoed. Archieven van orden en congregaties vor-
men één van de belangrijkste onderdelen van de KADOC-collectie. Het centrum zet in 
op sensibilisering over het belang ervan en geeft advies over het beheer en de toekomst 
van religieuze archieven die binnen de kloostermuren worden bewaard. Via onderzoek, 
publicaties en tentoonstellingen streeft KADOC er bovendien naar het erfgoed van religi-
euze instituten tot leven te brengen en te ontsluiten met het oog op de toekomst. 

In deze brochure wordt die veelzijdige KADOC-werking nader toegelicht vanuit een drie-
voudige focus: bewaring, publiekswerking en advies. Als ‘huis van vertrouwen’ voor de 
Vlaamse en Belgische religieuze instituten, wil KADOC op die manier een antwoord bie-
den op de vele erfgoedzorgen en -mogelijkheden die eigen zijn aan de hedendaagse reli-
gieuze wereld. 
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WAT BEWAREN WE? 
KADOC heeft archieven van een honderdtal orden en congregaties 
onder zijn hoede. De collectie is zeer divers en omvat zowel be-
standen van mannen- (21) als vrouweninstituten (75). Omvangrijke 
archieven van grote, soms internationaal verspreide priestersocië- 
teiten, missie-instituten en belangrijke onderwijscongregaties 
worden bewaard naast kleine bestanden van lokaal ingeplante 
kloostergemeenschappen. Archieven van apostolische congrega-
ties met een grote diversiteit aan documenten van scholen, zorgin-
stellingen, sociaal of missioneringswerk worden afgewisseld met 

meer besloten bestanden van contemplatieve gemeenschappen. 
Vanuit geografisch perspectief is er een mooie spreidingsgraad 
over heel Vlaanderen. Ook archieven van unitair-Belgische religi-
euze instituten vonden hun weg naar KADOC, evenals bestanden 
van koepelorganisaties uit het Belgische en internationale kloos-
terwezen. Kortom, de KADOC-collectie weerspiegelt de religieuze 
wereld in al haar spirituele, apostolische en historische verschei-
denheid.

ERFGOED VAN 
RELIGIEUZE 
INSTITUTEN OP 
KADOC

Groepsportret van de benedictinessen  
van de abdij Maria Mediatrix in Hekelgem, 
ca. 1945. 
[Archief Abdij Maria Mediatrix]

Tombola-affiche ten voordele van de  
missies van de minderbroeders en  
de broeders van de Christelijke Scholen, 
1950.
[Archief Minderbroeders]
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Grote spirituele families: 
tussen traditie en vernieuwing
Benedictijnse en augustijnse fundamenten
Archieven van benedictijns en augustijns geïnspireerde klooster-
gemeenschappen brengen ons naar de wortels van het westerse 
kloosterwezen. Tegelijkertijd bieden ze een blik op de diverse ma-
nieren waarop deze kloostertradities aan nieuwe tijden werden 
aangepast. Zo illustreert het archief van de benedictinessenabdij 
van Maria Mediatrix in Affligem de wijze waarop enkele twintig-
ste-eeuwse inspirerende figuren binnen de orde het eeuwenoude 
benedictijnse kloosterwezen een nieuwe impuls gaven. Het cor 
unum en de oproep tot naastenliefde van Augustinus werden door-
heen de eeuwen op talloze manieren verinnerlijkt en uitgedragen. 
Archieven van de kanunnikessen van het Heilig Graf of de ursuli-
nen slaan een brug tussen de augustijnse inspiratie en de ontwik-
kelingen in het meisjesonderwijs. Archiefbestanden van gasthuis-
zusters-augustinessen, zwartzusters-augustinessen en alexianen 
bieden parallelle mogelijkheden voor onderzoek naar evoluties in 
de religieus geïnspireerde ziekenzorg, bejaardenzorg, psychiatri-
sche zorg en verpleegonderwijs. 

Dominicaanse en franciscaanse familie 
Ook de dominicaanse familie is in KADOC goed vertegenwoordigd. 
In 2017 droegen de dominicanen het archief over van hun Belgi-
sche en Vlaamse provincie, rijk aan bronnenmateriaal over hun 
postrevolutionaire heropstanding en ontwikkeling. Archieven van 
apostolische en contemplatieve dominicanessen tonen hoe de do-
minicaanse kloostergeest vanaf de negentiende eeuw vanuit spiri-
tueel en sociaal geëngageerd perspectief aan nieuwe tijdsomstan-
digheden werd aangepast. 

Met de provinciearchieven van de Vlaamse minderbroeders, de 
Belgische minderbroeders-conventuelen en de Vlaamse minder-
broeders-kapucijnen ligt de weg open voor omvattend en com-
paratief onderzoek naar het mannelijke franciscaanse religieuze 
en apostolische leven, vanaf de middeleeuwen tot op heden. Aan 
vrouwelijke zijde illustreert een mooie collectie kloosterarchieven 
van Vlaamse clarissen de negentiende- en twintigste-eeuwse ex-
pansie van het contemplatieve franciscaanse ordeleven. Archief-

KADOC begeleidde ons bij de voorberei-
ding, de inventarisering en de verhuizing 

van het waardevolle archief van de kanunni-
kessen H. Graf Bilzen. We werden daarin zeer 
goed begeleid en zijn dankbaar dat alles goed 
geland is.  
Zuster Patricia – kanunnikessen Heilig Graf 

Bij KADOC zijn onze archieven van Zelem 
en Herne in goede handen. Ze kunnen 

ontsloten worden voor onderzoekers en an-
dere gebruikers en ze kunnen eventueel ge-
bruikt worden voor tentoonstellingen.
Zuster Ann Halwyn – dominicanessen

Ik ben tevreden dat de overdracht van ons 
archief tijdig gebeurd is en dat KADOC ons 

daarbij geholpen heeft. Wij vertrouwen ook 
verder zonder meer op hun deskundigheid.
Pater Daniël De Rycke – minderbroeders 

Lofdicht voor een zuster van de gasthuiszusters van Brussel, 1837.
[Archief Gasthuiszusters Brussel]

De eerstesteenlegging van het dominicanenklooster van Antwerpen, 1912.
[Archief Dominicanen]
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bestanden van grauwzusters belichten dan weer de evolutie van 
hun eeuwenoude, franciscaans geïnspireerde inzet in de brede 
zorgsector.

Ignatius en Alfonsus
Naast de archieven van de traditionele orden heeft in de afgelo-
pen jaren ook een sterke ignatiaanse erfgoedpijler op KADOC 
vorm gekregen. De jezuïeten van Vlaanderen, Franstalig België en 
Luxemburg en Nederland centraliseerden hun provinciearchieven 
in KADOC. Ze bieden onderzoekers de kans tot doorgedreven on-
derzoek over de lange en ongemeen boeiende geschiedenis van de  
Sociëteit van Jezus in de Nederlanden. De grote maatschappelij-
ke en spirituele impact van de jezuïeten ziet zich ook vertaald in 
de archieven van diverse ignatiaans geïnspireerde zustercongre-
gaties die in KADOC bewaard worden. Onder meer de Leuvense 
dochters van Maria (Paridaens) en de Antwerpse dienstmaagden 
van de Heilige Harten koppelden in de negentiende eeuw het ad 
maiorem Dei gloriam van Ignatius aan een sterke inzet in het meis-
jesonderwijs, het patronaatswerk of de zorg voor wezen en meisjes 
uit kwetsbare milieus. 

Het archief van de Noord-Belgische provincie van de redemptoris-
ten bevat rijk materiaal voor onderzoek naar het belang van Alf-
onsus van Liguori’s nalatenschap. De collectie illustreert de be-
langrijke spirituele en apostolische activiteiten van zijn Belgische 
en Vlaamse volgelingen vanaf de negentiende eeuw. Met het op  
KADOC bewaarde archief van de redemptoristinnen van Brugge 
ligt de weg ook open voor een studie van het door Liguori geïnspi-
reerde contemplatieve, vrouwelijke kloosterleven.

Postkaart van een leerlinge uit het internaat van de dochters van Maria 
(Paridaens) in Leuven, 1903.
[Archief Dochters van Maria, Leuven]

Affiche voor een retraite bij de redemptoristen in Roeselare, ca. 1960.
[Archief Redemptoristen]
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Van geestelijke dochters tot 
kloosterzusters
Lange tijd werd het vrouwelijke kloosterwezen gedomineerd door 
het religieuze leven in monastieke slotkloosters. Vanaf de zeven-
tiende eeuw tekenden zich de prille contouren af van een nieu-
we vorm van vrouwelijk religieus gemeenschapsleven. Geestelijke 
dochters verenigden zich buiten het strikte kader van het kloos-
ter, vaak zonder habijt of formele kloosterregel. Sommigen leg-
den zich toe op onderwijs- of zorgactiviteiten. In KADOC worden 
diverse archieven bewaard die zowel het ontstaan als de verdere 
ontwikkeling van deze gemeenschappen van geestelijke dochters 
documenteren. Archiefbestanden van maricolen of zusters van 
Maria schetsen hun evolutie van karmelitaans geïnspireerde vro-
me dochters in de zeventiende eeuw tot onderwijszusters in de ne-

gentiende en twintigste eeuw. Ook de archieven van de zusters van 
Onze-Lieve-Vrouw Visitatie van Gent of de zusters van Onze-Lie-
ve-Vrouw van VII Weeën van Ruiselede getuigen van een gelijkaar-
dige ontwikkeling.  

In de late achttiende eeuw legden de geestelijke dochters de kie-
men van de sterke expansie van het vrouwelijke kloosterwezen 
in de daaropvolgende eeuw. Archieven van achttiende-eeuwse of 
vroeg-negentiende-eeuwse pionierscongregaties als de dochters 
van Maria van Willebroek of de zusters van Liefde van Mechelen 
bieden mogelijkheden tot onderzoek naar deze scharnierperiode. 
Ook het erfgoed van de contemplatieve en apostolische annuntia-
ten en annonciaden dat op KADOC wordt bewaard, slaat een brug 
tussen oud en nieuw en tussen beschouwend en apostolisch kloos-
terleven.  

Het voordeel voor onderzoekers is dat al-
les nu op één plek staat en niet verspreid. 

Ook de raadpleging van het archief gebeurt in 
Leuven. De kleine staf van het Regionale Be-
stuur van de jezuïeten is daarmee van een tijd-
rovende taak ontlast. Het halfjaarlijkse overleg 
gebeurt in een uitstekende sfeer waarbij KADOC  
en de orde elkaar over en weer bevragen en 
elkaar helpen met specifieke deskundigheid.
Pater Jan Stuyt – jezuïeten 

Verschillende congregaties van marico-
len en zusters van Maria hangen af van 

eenzelfde stichting van Anna Puttemans. We 
beslisten daarom het archief van die verschil-
lende congregaties samen toe te vertrouwen 
aan KADOC. We zijn overtuigd dat ons archief 
op die manier een veilige bestemming krijgt.
Zuster Christa Tant – maricolen Brugge 

Na de ontsluiting van ons archief ver-
scheen in de Nieuwsbrief van KADOC een 

relaas over ons archief met de titel: ‘Pareltje 
uit de Antwerpse rand. Annonciaden Berchem’. 
Bij het lezen hiervan waren wij, een toch kleine 
congregatie, heel fier!
Zuster Jo Baeckelmans – annonciaden Ber-
chem 

De landbouwhuishoudschool van de annonciaden van Huldenberg in Schelle, 1930.
[Archief Annonciaden Huldenberg]
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Inspiratiebronnen voor het 
apostolische kloosterwezen
De talrijke Vincentiuscongregaties waarvan KADOC de archieven 
bewaart, zijn het typevoorbeeld van het Vlaamse apostolische 
kloosterwezen dat na de Franse Revolutie vorm kreeg. Ze inspireer-
den zich op de Filles de Charité van Vincentius a Paulo en de acht-
tiende-eeuwse pionierscongregaties van de zusters van Vincentius 
a Paulo in Rumbeke en de broeders Van Dale in Kortrijk. Hun ar-
chieven bevatten stof voor analyses over de manier waarop de vin-
centiaanse inzet voor armenzorg en -onderwijs zich verspreidde en 
tot op de dag van vandaag blijft aanzetten tot apostolisch initiatief.

In Oost-Vlaanderen gaven sociaal geëngageerde priesters als Glori-
eux en Van Crombrugghe een sterke impuls aan het kloosterwezen. 
Archieven van de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van 
Oostakker, de zusters van Barmhartigheid van Ronse, de jozefieten 
en de zusters van de Heilige Jozef van Brugge getuigen van de er-

fenis van hun stichters, maar bieden ook een blik op ingrijpende 
transformaties en een constante interactie met maatschappelijke 
noden.

Ook vrouwelijke stichteressen stonden aan de wieg van kleine en 
grote apostolische congregaties met diverse spirituele en aposto-
lische profielen. Onderzoek in deze archieven kan voor nieuwe 
inzichten zorgen over de opvang van ‘gevallen vrouwen’ bij de zus-
ters van het Heilig Hart van Jezus in Antwerpen of de onderwijs-
methoden van de Tieltse zusters van de Heilige Familie. Archieven 
over het apostolaat van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van VII 
Weeën van Sint-Genesius-Rode in de ‘rijksweldadigheidskolonies’ 
of van de zusters van de Voorzienigheid van Diest in het vrouwelijk 
gevangeniswezen bieden een andere intrigerende invalshoek. Het 
erfgoed van kleinschalig of regionaal ingeplante congregaties als 
de zusters van de Heilige Jozef van Strombeek of van Sint-Kruis-
Winkel geven dan weer een mooi beeld van de lokale impact van 
actieve kloosterlingen.    

De zusters van Barmhartigheid van Ronse bij een standbeeld van hun stichter, 1987.
[Archief Zusters van Barmhartigheid, Ronse]
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Broeders 
Archieven van broedercongregaties zijn prominent vertegenwoor-
digd in de KADOC-collectie. Rijke en diverse bestanden van de 
al genoemde alexianen, broeders van Oostakker of broeders Van 
Dale, illustreren hun ontstaan en ontwikkeling en hun zoektocht 
naar een specifieke identiteit binnen de katholieke kerk. De 
archiefbestanden van de broeders xaverianen en de Belgische 
provincies van de broeders van de Christelijke Scholen bieden 
daarenboven potentieel voor diepgaand onderzoek naar de rol 
van broedercongregaties als belangrijke onderwijsinstituten. 

Gezonden naar België…
Ook buitenlandse religieuze instituten vonden in de negentiende 
en twintigste eeuw hun weg naar België. De in KADOC bewaarde 
archieven van de Belgische provincies van de paters passionisten 
en de zusters van de Heilige Harten (picpus) getuigen niet enkel 
van hun bijzondere spiritualiteit en vele apostolaatswerken, maar 
bevatten ook waardevolle stukken over inspirerende figuren en 
bijzondere devotievormen. Het erfgoed van de zusters van het 
arme Kind Jezus en de priesters van het Heilig Hart illustreert dan 
weer de moeilijke zoektocht van verbannen kloosterlingen uit het 
buitenland naar een Belgisch onderkomen, evenals hun geleide-
lijke lokale verankering.  

Medewerkers van KADOC kwamen zelf 
ons archief ophalen. Uiteraard zijn hier fi-

nanciële verplichtingen aan verbonden. Maar 
deze wegen niet op tegen de zekerheid dat ons 
archief goed bewaard is. Onlangs hadden wij 
gegevens nodig uit ons archief. Geen probleem, 
één telefoontje of een e-mail zijn voldoende om 
het gevraagde zo spoedig mogelijk te ontvan-
gen.
Zuster Rita Rottiers – zusters Sint-Vincentius 
Buggenhout

Omstreeks het jaar 2000 vertrouwde 
onze congregatie archiefmateriaal toe 

aan KADOC. De aanleiding daartoe was de 
verhuis van ons generalaat van Engeland naar 
Amerika. KADOC heeft onze archieven geïn-
ventariseerd en er een overzichtelijke lijst van 
gemaakt. Aan de hand van deze lijsten kunnen 
wij en ook niet-broeders steeds inzage hebben. 
Dit gebeurt allemaal zonder problemen en zeer 
vlot. 
Broeder Gabriël Vanderjeugt –  xaverianen

Bij het begin van de 21ste eeuw gingen 
meer en meer stemmen op om het gene-

raal archief terug te brengen van Rome naar 
België. De hoofdreden was dat Scheut Belgisch 
van oorsprong was en dat dit archief dus in feite 
behoorde tot het Belgisch erfgoed. De transfer 
van het archief naar het KADOC gebeurde in 
mei 2004. Na 14 jaar ‘Scheut in het KADOC’ 
heeft zich nooit enig noemenswaardig probleem 
voorgedaan. Er is een klimaat van vertrouwen 
dat door alle partijen gewaardeerd wordt.
Pater Romain Clement – missionarissen van 
het Onbevlekt Hart van Maria (Scheut) 

Tentoonstelling bij de broeders xaverianen in Liverpool, 1956.
[Archief Xaverianen]

Groepsfoto van de passionisten in Wezembeek, ca. 1930.
[Archief Passionisten]
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… en de wereld: 
missie in woord en beeld
KADOC heeft in de loop der jaren de zorg op zich genomen van een 
rijke collectie missiearchieven. De kern van de collectie wordt ge-
vormd door de archieven van toonaangevende Belgische missie- 
instituten, zoals de missionarissen van het Onbevlekt Hart van  
Maria (Scheut) en de zusters missionarissen van het Onbevlekt Hart 

van Maria (De Jacht), en van de Vlaamse provincies van buitenland-
se congregaties, zoals de missionarissen oblaten van de Onbevlekte 
Maagd Maria. Daarnaast informeren ook deelcollecties uit andere 
congregatiearchieven over het missiewerk van Belgische paters, 
broeders en zusters, van Congo tot Canada en van China tot Chili.  
Topstukken uit de collectie zijn de foto- en filmverzamelingen van 
onder meer de Witte Paters en Witte Zusters, de franciscanessen- 
missionarissen van Maria en de paters van de Heilige Harten (picpus). 

Kaart van de katholieke missies in China, z.d.
[Collectie Paters van Scheut]
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Archief
In bewaring gegeven archieven van religieuze instituten worden 
als afzonderlijke gehelen ontsloten en bewaard. Tijdens het orde-
ningsproces worden dubbels, schadelijke materialen en niet-ar-
chivalisch materiaal uit het archief verwijderd. De archiefstukken 
krijgen vervolgens hun plaats in een zorgvuldig opgesteld ar-
chiefschema, aangepast aan de eigenheid en specifieke structuur 
van de orde of congregatie. De ordening gebeurt via het digitale 
archiefverwerkingssysteem ScopeArchiv en resulteert in archief- 
inventarissen die online te raadplegen zijn via www.lias.be. Alle 
stukken - oud of recent, fragiel of robuust, groot of klein – worden 
verpakt in aangepast materiaal: van zuurvrije dossiermappen tot 
aangepaste plannenkasten. De afgewerkte archieven worden be-
waard in het KADOC-archiefdepot in Heverlee.

HOE BEWAREN WE? 
Publicaties, archief, beeld, geluid, digitaal materiaal en habijten: 
de diversiteit van het erfgoed dat op KADOC wordt bewaard is groot 
en vereist specifieke zorg. Een professionele ordening, verpakking, 
ontsluiting en bewaring zijn immers de basisvoorwaarden voor 
een geslaagde erfgoedwerking. 

Publicaties
Boeken en tijdschriften van religieuze instituten die worden over-
gedragen aan KADOC worden na een nauwkeurige selectie geïn-
tegreerd in de bibliotheekcollectie. Ze krijgen een plaats in het 
KADOC-depot in de Vlamingenstraat en worden ingevoerd in de 
digitale catalogus. Indien gewenst, kunnen de publicaties bij de 
verwerking voorzien worden van een herkomstbepaling. Op die 
manier is het niet alleen makkelijk om de oorspronkelijke eigenaar 
van de werken te achterhalen, de relevante kern van de voorma-
lige kloosterbibliotheken kan ook virtueel opnieuw worden sa-
mengesteld. KADOC besteedt tevens bijzondere aandacht aan de 
ordening en bewaring van de ‘scripta’ of de publicaties en studies 
van individuele kloosterlingen. De KADOC-bibliotheekcollectie is 
doorzoekbaar via de Limo-Libis catalogus van de KU Leuven (limo.
libis.be). 

Ik ben leek in de wereld van archieven. 
Daarom was ik blij dat, op mijn vraag, 

iemand van KADOC langskwam en in een 
verstaanbare taal uitleg gaf. Heel professioneel 
werden de archieven opgehaald. Na enkele 
maanden kregen we een digitale en ook een 
papieren versie van de inventaris.
Zuster Machteld Dekkers – annonciaden Veltem 

Exemplaar van het Tijdschrift voor Liturgie uit 1968, uitgegeven door de 
benedictijnen van de abdij van Affligem.
[KADOC, Erfgoedbibliotheek, KYB13]

http://www.lias.be
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Digitaal erfgoed
In de afgelopen decennia is met de opkomst van computers en di-
gitale fotocamera’s een nieuwe vorm van erfgoed ontstaan: digi-
taal erfgoed. Computerbestanden, e-mails en digitale foto’s maken 
deel uit van ons dagelijks bestaan en de werking van organisaties 
zoals de religieuze instituten. Ze vormen belangrijk erfgoed, maar 
zijn vaak kwetsbaar. Harde schijven, diskettes, cd-roms, memo-
ry sticks en geheugenkaarten hebben een beperkte levensduur 
en zijn niet geschikt voor een bewaring op lange termijn. KADOC 
spant zich in om voor het digitale erfgoed van religieuze instituten 
een eigen digitaal depot te bouwen. Daar kunnen digitale bestan-
den veilig en langdurig worden opgeslagen en bovendien worden 
gekoppeld aan de beschrijvingen van het traditionele, papieren 
archief.

Beeld- en geluidsmateriaal
Foto’s, affiches, film- en geluidsbanden geven kleur en leven aan 
de archieven van religieuze instituten. KADOC draagt er dan ook 
bijzonder zorg voor. Het audiovisueel materiaal wordt nauwkeurig 
beschreven en verpakt. Foto’s, films en geluidsbanden worden op-
genomen in de digitale archiefordening zodat de oorspronkelijke 
verwantschap met archiefstukken of -dossiers behouden blijft en 
de collecties via Lias te doorzoeken zijn. Ze krijgen wel een afzon-
derlijke bewaarplaats, aangepast aan de specifieke vereisten van 
het materiaal. Stukken met een bijzondere historische waarde of 
kwetsbare bescheiden worden gedigitaliseerd. 

Wij werken al lang samen. Het begon in 
1991, toen wij onze AFRIKA-FILMS aan  

KADOC toevertrouwden. In april 2016 besloten 
wij onze vermaarde PHOTO-SERVICE (denk aan 
de tijdschriften Grands Lacs, Vivante Afrique en 
Vivant Univers) ook over te dragen aan KADOC. 
Die zaak werd met veel geduld en respect in han-
den genomen. Nu zijn we gerust dat alles vakkun-
dig zal worden bewaard en ten dienste gesteld.
Pater Jef Vleugels – missionarissen van Afrika 
(Witte Paters)

De Witte Paters in Tunesië.
[Fotocollectie Witte Paters]

Reclamepaneeltje voor Loyola Films van de jezuïeten.
[Beeldarchief Vlaamse jezuïeten]
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Habijten
Kloosterhabijten vormen een uniek onderdeel van het erfgoed van 
religieuze instituten dat zich in KADOC bevindt. De collectie groei-
de doorheen de jaren langzaam aan en bestaat intussen uit onge-
veer 110 volledige ensembles van habijten: van de kleurrijke man-
tels en scapuliers van de annonciaden of de redemptoristinnen tot 
het sobere witte habijt van missiezusters. Goed beschermd in een 
speciale afdeling van het KADOC-depot vormen deze habijten een 
historisch waardevolle illustratie van de evolutie en de diversiteit 
van het religieuze leven. Ze zijn bovendien uitermate relevant voor 
onderzoek naar kledij- en textielgeschiedenis.

INZET OP PRIVACY
Als erfgoed- en onderzoekscentrum hecht KADOC veel belang aan 
de terbeschikkingstelling van het erfgoed van religieuze instituten 
voor een groot publiek. Met minstens evenveel zorg wordt evenwel 
toegezien op de omgang met privacygevoelige documenten. Religi-
euze instituten zijn niet enkel organisaties, maar ook een collectief 
van individuele personen met een eigen verhaal. Hoewel deze klei-
ne verhalen de grote historische evoluties een menselijk gelaat ge-
ven, vragen ze evenzeer om voorzichtigheid en discretie. Bij iedere 
vraag om raadpleging van het archief wordt eerst om toestemming 
gevraagd bij de religieuze instituten die het archief in bewaring 
hebben gegeven. Individuele documenten en persoonlijke dos-
siers worden pas na een termijn van 100 jaar vrijgegeven. Ook voor 
andere gevoelige documenten betreffende de werking van de reli-
gieuze instituten worden strikte termijnen in acht genomen. 

Mijn ervaring met KADOC rond het in be-
waring geven van het archief van de vzw 

Dochters van Sint-Jozef van Strombeek-Be-
ver is heel positief. De deskundigheid en 
aangename contacten versterken mijn initieel 
vertrouwen in KADOC.
Herman Cosijns – secretaris Belgische Bis-
schoppenconferentie 

Een habijt van de annonciaden.
[KADOC-habijtencollectie] 
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Christian monasteries and convents, built throughout Europe for the best part of 1,500 
years, are now at a crossroads. This study attempts to understand the sacred architec-
ture of monasteries as a process of the tangible and symbolic organisation of space and 
time for religious communities. Despite the weight of seemingly immutable monastic 
tradition, architecture has contributed to developing specific religious identities and 
played a fundamental part in the reformation of different forms of religious life accord-
ing to the changing needs of society. The cloister is the focal point of this book because 
it is both architecture, a physically built reality, and a metaphor for the religious life that 
takes place within it. Life inside the Cloister: Understanding Monastic Architecture  
also addresses the afterlife and heritagisation of monastic architecture in secularised 
Western society.

This book is not only targeted at students and project architects but at all those 
seeking to understand monastic architecture beyond the beauty of its stones and its 
richness of styles. 

Thomas Coomans is Professor of architectural history and heritage conservation at 
the University of Leuven, Department of Architecture and Raymond Lemaire Interna-
tional Centre for Conservation. 

THOMAS  COOMANS

UNDERSTANDING 
MONASTIC ARCHITECTURE

LIFE INSIDE 
THE CLOISTER
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EEN TWEEDE 
LEVEN VOOR 
ERFGOED VAN 
RELIGIEUZE 
INSTITUTEN
VALORISATIE, 
ADVIES EN 
HERBESTEMMING

KADOC wil meer doen dan het louter ordenen en bewaren van erf-
goed. De basiswerking vormt het fundament van een intense ‘va-
lorisatie’ voor een breed publiek: die geeft een tweede leven aan 
het erfgoed van religieuze orden en congregaties. Tegelijkertijd 

bekommert KADOC zich ook om collecties die in de kloosters zelf 
worden bewaard. Met vorming en advies over archiefzorg en be-
geleiding bij herbestemmingstrajecten wordt volop ingezet op een 
veilige toekomst voor het erfgoed van religieuze instituten.

Twee KADOC-publicaties.
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DATABANKEN
Via de onderzoeksdatabank voor intermediaire structuren ODIS 
(www.odis.be) biedt KADOC een bijkomend instrument aan voor 
onderzoek over religieuze instituten. Gestructureerde basisinfor-
matie over de geschiedenis en het archief van religieuze institu-
ten is voor onderzoekers en geïnteresseerden een houvast in hun 
eerste kennismaking met de complexe wereld van het Vlaamse 
en Belgische kloosterwezen. Gedetailleerde gegevens over kloos-
terlingen, kloosters en verwante apostolaatsinstellingen maken 
bovendien diepgaande kwalitatieve en kwantitatieve historische 
analyses mogelijk.

ONDERZOEKSPROJECTEN 
EN PUBLICATIES
KADOC heeft als onderzoekscentrum een lange traditie van onder-
zoeksprojecten waarin de geschiedenis en het erfgoed van religieu-
ze instituten prominent aan bod komen. Ze resulteren onder meer 
in publicaties over de geschiedenis van religieuze congregaties 
die het wetenschappelijk onderzoek naar het religieuze leven in 
Vlaanderen en België nieuwe impulsen geven. Binnen een bredere 
context wordt het erfgoed van religieuze instituten ook gebruikt in 
vernieuwend en internationaal onderzoek over kerkelijk patrimo-
nium en architectuur, katholiek onderwijs en missionering.

INTERNATIONALE 
NETWERKEN
Via brede onderzoeksnetwerken tracht KADOC het onderzoek 
naar en het belang van het erfgoed van religieuze instituten ook 
internationaal te stimuleren. Het RELINS-netwerk (www.relins.eu) 
volgt de internationale actualiteit inzake congressen, publicaties 
en tentoonstellingen over de geschiedenis van religieuze institu-
ten op de voet. Als onderzoeksnetwerk organiseert RELINS ook zelf 
congressen over het thema. 

LEESZAAL
De leeszaal vormt het hart van de KADOC-publiekswerking en trekt 
veel bezoekers uit binnen- en buitenland aan. Wetenschappelijke 
onderzoekers, maar ook geïnteresseerden uit het brede publiek 
kunnen er na toestemming terecht voor de consultatie van archie-
ven, publicaties, foto- en beeldmateriaal van religieuze instituten. 
Binnen het rijke KADOC-aanbod is het erfgoed van religieuze in-
stituten overigens al jarenlang een ‘topper’. Ruim een kwart van 
alle onderzoekers op KADOC consulteert archieven van religieuze 
instituten. Genealogen op zoek naar een ver familielid, architecten 
met plannen voor de herbestemming van oude kloostergebouwen, 
masterstudenten met interesse voor religieuze, zorg- of onderwijs-
geschiedenis, internationale onderzoekers gefocust op missiege-
schiedenis: allemaal vinden ze in de archieven van religieuze in-
stituten interessante aanknopingspunten.

Het toegankelijk maken van de gearchi-
veerde stukken biedt ook de mogelijkheid 

aan geïnteresseerden, heemkundigen, fami-
lieleden van zusters, om op een gestructureer-
de wijze informatie te bekomen. Ik kan getui-
gen dat de begeleiding door KADOC optimaal 
verloopt.
Zuster Emerence Brants – annonciaden Hul-
denberg 

Een aantal affiches uit de congregatie- 
archieven bewaard op het KADOC illus-

treerden perfect de band tussen koers en 
geloof. Het is mede dankzij de goede samen-
werking dat onze tentoonstelling kon uitgroeien 
tot een wetenschappelijk degelijk onderbouwd 
verhaal, dat tegelijk toegankelijk was voor het 
brede publiek.
Dries De Zaeytijd – Koers – Museum van de 
Wielersport

For my research on the history of the 
Christian missionary enterprise in north-

west China I have repeatedly used the CICM 
missionary archives at KADOC and I have al-
ways been very impressed by the helpfulness, 
efficiency and friendliness of the staff at  
KADOC.
Dr. Bianca Horlemann - research associate, 
Humboldt University in Berlijn 

De KADOC-leeszaal.

http://www.odis.be
http://www.relins.eu
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Een traject naar herbestemming 
Indien religieuze instituten het niet langer mogelijk of wenselijk 
vinden om zelf zorg te dragen voor hun erfgoed, biedt KADOC een 
begeleidingstraject aan voor een herbestemming en een bewaring 
op lange termijn. KADOC-medewerkers geven vooraf uitgebreid en 
vrijblijvend advies over de juridische, praktische en financiële mo-
daliteiten van een mogelijke erfgoedoverdracht. 

- Religieuze instituten beslissen zelf of ze kiezen voor een defi-
nitieve schenking van het erfgoed of een bewaargeving. In het 
eerste geval gaat het om een echte eigendomsoverdracht, in het 
tweede geval blijven de religieuze instituten eigenaar van hun 
erfgoed en wordt een contract opgesteld voor een bewaargeving 
van lange duur (bv. 20 of 30 jaar). 

- Het volledige proces van herbestemming (transport, inventari-
satie, ontsluiting, herverpakking) wordt door KADOC gecoördi-
neerd. 

- KADOC zorgt voor een professionele bewaring en biedt ook de 
faciliteiten aan voor de consultatie van het erfgoed door onder-
zoekers en geïnteresseerden. Inspraak en privacy van de religi-
euze instituten worden daarbij gegarandeerd.

- Een professionele ontsluiting en bewaring van religieus erf-
goed vergen expertise en middelen. Een overdracht naar  
KADOC is dan ook niet gratis. Vooraf wordt gezocht naar een 
overeenkomst over een haalbare en eenmalige financiële bij-
drage, afhankelijk van de omvang en de toestand van het erf-
goed en de mogelijkheden van ieder religieus instituut afzon-
derlijk.

- Een vrijblijvend gesprek is steeds mogelijk. Aarzel dus zeker 
niet om KADOC te contacteren! 

TENTOONSTELLINGEN
KADOC organiseert en werkt mee aan tentoonstellingen waarin 
het kloostererfgoed in al zijn rijkdom, maar ook in zijn verrassende 
aspecten wordt gevaloriseerd: van missiewerking in Indië en ar-
menzorg in België tot de onbekende inzet van kloosterlingen voor 
Hongaarse kinderen en voor de wielersport. Regelmatig worden 
ook stukken uit de KADOC-collectie uitgeleend om elders tentoon-
gesteld te worden. 

BEGELEIDING OF 
HERBESTEMMING 
Vorming en advies

Veel bibliotheek- en archiefcollecties van religieuze instituten wor-
den ter plaatse bewaard. Al vele jaren tracht KADOC bibliotheca-
rissen, archivarissen en vrijwilligers die zorg dragen voor dit in situ 
bewaarde erfgoed te ondersteunen met begeleiding, vorming en 
advies. Tijdens ontmoetingsdagen wordt ieder jaar gefocust op be-
paalde thema’s of aspecten van archief- en erfgoedzorg. 

Ook individuele begeleiding is mogelijk. KADOC-medewerkers 
kunnen dan helpen met het vormen van archiefmedewerkers, het 
opstellen van archiefschema’s of de zoektocht naar geschikt ver-
pakkingsmateriaal. Ze geven ook tips over goede bewaaromstan-
digheden, consultatie- en valorisatiemogelijkheden. Aarzel dus 
niet om KADOC te contacteren!

We beslisten ons archief thuis te bewaren 
en er zelf aan te werken onder begeleiding 

van KADOC. Wij zijn zeer gelukkig om het 
gunstig verloop van die onderneming die nu 
bijna afgerond is en die menig Franstalige ge-
meenschap ons benijdt.
Zusters benedictinessen – Loppem 

Samenwerken met KADOC is steeds een 
positieve ervaring. Er worden duidelijke en 

correcte materiële en financiële afspraken 
gemaakt die goed nageleefd worden.
Zuster Marie-Rose Joye – vicaris religieuzen 
bisdom Brugge 

Als adviseur van de diocesane congre-
gaties binnen het Aartsbisdom, kom ik 

regelmatig in contact met KADOC. Mijn er-
varing is dat KADOC steeds zeer zorgvuldig te 
werk gaat,  met het meest mogelijke respect 
voor de religieuzen.
Francis De Becker – aartsbisdom Meche-
len-Brussel 

CONTACTGEGEVENS
Kristien Suenens
Consulent Archieven Religieuze Instituten KADOC-KU Leuven 
Vlamingenstraat 39 - 3000 Leuven 
kristien.suenens@kuleuven.be


