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7.24 Het parochieel archief van Leende
In het Parochie Archief Leende (PAL) is door pastoor Ad van Loon belangrijk werk verzet. Hij heeft sinds
zijn emiraat in 1993 oude brieven, kladjes, notulenboeken geordend en gecatalogiseerd. Hij heeft daarbij
het volgende systeem bedacht.
Alle oude papieren die hij aantrof deelde hij op in een paar hoofdgroepen I t/m VII. Hiervan zijn alleen I, IV
en V van belang voor de historie van voor 1970.
In I verzamelde hij brieven en losse aantekeningen van zijn voorgangers, hij sorteerde ze op onderwerp
en stopte ze in mappen die van een nummer werden voorzien. De losse papieren werden met potlood ook
van een nummer voorzien. Een verwijzing naar een dergelijk document is bijvoorbeeld: PAL-map 16, 13
In IV en V bracht hij alle handgeschreven boeken onder kas- en notulenboeken. Deze boeken zijn
voorzien van een nummer vaak gevolgd door letters. Een verwijzing naar een pagina uit zo’n boek gaat
als volgt PAL-IV, 9a, 1835 (het is pagina met uitgaven in 1835 uit het journaal waarmee hier een kasboek
wordt aangeduid)
Daarnaast heeft hij nog een groot werk tot stand gebracht.
Hij heeft de gebeurtenissen beschreven zoals hij dat uit allerlei nagelaten documenten kon opmaken.
Naast het memoriaal die elke pastoor geacht wordt bij te houden trof hij een groot aantal losse papieren
aan en constateerde dat allerlei gebeurtenissen niet altijd vastgelegd waren.
Op basis van de losse papieren begon hij zelf de gebeurtenissen te beschrijven en verdeelde ze over de
volgende hoofdstukken:
I. Memoriale
II. Jubileumboek
III. Pastoors van Leende
IV. Registers
V. Allerlei
Zijn inspanningen mondde uit in drie ingebonden boeken die hij zelf op de computer samenstelde, het
bindwerk geschiedde bij de paters van de Benedictijnen te Vaals. In 1993 ging hij met emiraat,
documenten die daarna zijn ontstaan zijn niet in deze overzichten opgenomen.
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Er is nog een 4 boek waarin losse documenten, nagelaten door zijn voorgangers, zijn ondergebracht. Ik
noem dit verzamelde werk: bundeling Van Loon
Van belang is dat hij de complete inhoud ook op een CD-ROM heeft geplaatst. Als in het boek een
bronverwijzing naar de bundeling Van Loon gemaakt wordt dan zal gebeuren naar de daarin gehanteerde
indeling vooraf gegaan door het woordje “Loon”
Het is van belang om vast te stellen dat deze teksten zijn opgesteld door pastoor Van Loon. Hij leidde die
af uit allerlei documenten die in het archief aanwezig zijn. Het zijn dus uitdrukkelijk zijn interpretaties van
het bronnenmateriaal.
In deze teksten verwijst hij veelvuldig naar die documenten.
Een heel waardevol hulpmiddel bij naspeuringen in dit archief is de alfabetische index die pastoor Van
Loon ook heeft samengesteld. Het is te vinden in PAL-Loon IV, Archief etc, het beslaat 68 pagina’s
In het torenboek zijn de interpretaties van Van Loon in bepaalde gevallen gebruikt. De bronvermelding
vermeldt dan na PAL het woordje Loon, dan Romeins cijfer en paginanummer uit de tabel, dan paginanr.
Bijvoorbeeld PAL-Loon, III, 3, pag.4
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I- memoriale
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1- Gegevens parochie 15e en 16e
eeuw uit Registers Aartsdiakenaat
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Kempenland
3- Aantekeningen kapelaan F.N.Smits
1890
4- Memorie boek pastoor J. Kuijpers
1812 – 1852 (transcriptie)
5- Oprichting van het bisdom ‘sHertogenbosh
6- Memoriale 1812-1969 (transcriptie)
7- Memoriale 1969-1993
II jubileumboek
III- Pastoors van
Leende

(blijft hier buiten beschouwing)
1- H.Hurcmans
2- F.van Gastel
3- J. Kuipers
4- Th. De Hoog
5- J. Smits
6- J. Essens
7- W. Steenbekkers
8- F. de Wijs
9- F. Woestenburg

IV- Registers
V- allerlei

1771
1812
1853
1859
1889
1911
1934
1962

14. memoriaal A. van Loon
Archief Parochie St-Petrus Banden
(voorlopig buiten beschouwing)

