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Verslag Lezing: Archiefonderzoek in België 
Door: Jan Leeuwenhoek                    d.d. 16-4-2019 
 

Veel Leidenaars hebben voorouders die afkomstig zijn uit Vlaanderen. 
Hoe kunnen we onderzoek doen in België? Wat bieden de Belgische 
archieven? Herman Jorens, lid van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde, afdeling Antwerpen, gaat hier in zijn lezing op in.  
Het is belangrijk om de geschiedenis van het gebied te kennen, geeft 
de heer Jorens aan. Belangrijk is bv. dat het Hertogdom Brabant van 
1713-1793 bezet was door Oostenrijk. Dat betekent dat veel 
overheidsarchieven uit die tijd zich in Wenen bevinden. En net als in 
Nederland was er de Franse periode, van 1793-1815. Een deel van de 
archieven bevindt zich in Frankrijk. De archieven in België uit die tijd 
bevinden zich meestal in de hoofdplaatsen van de toenmalige 
departementen. En van 1815-1830 was er de Hollandse periode. 
Archieven daarvan bevinden zich deels in Brussel en deels in Den Haag. 

Standbeeld van Egmond en Horne te Brussel 
(Wikipedia) 

In het algemeen zijn de archieven in 
België na 100 jaar openbaar, soms 
korter. Er zijn provincies en er is het 
hoofdstedelijk gewest. Je kan 
zoeken op de site van het 
Rijksarchief in België: 
https://search.arch.be/nl/. 
Er is heel veel, bv. parochieregisters 
alsmede de Burgerlijke Stand. Er is -
om een specifieke bron te noemen- 
een index op erfenissen.  
Grote stadsarchieven zijn die van 
Antwerpen en van Brussel.  
Van provinciale en gemeentelijke 
archieven geeft de heer Jorens een 

overzicht. Belangrijk is om vooraf de sites van die instanties te 
raadplegen. Wat is er? Is het openbaar? Hoe kan je stukken 
aanvragen?  
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Een bijzonder archief is het Felixarchief. Dit betreft dossiers van 
vreemdelingen in België over de periode 1839-1944. 
Belangrijk is de site van Familiekunde Vlaanderen, de zusterorganisatie 
van de NGV.  Herman raadt aan ook deze site eens te bezoeken.   
Er zijn veel katholieke instellingen met desbetreffende bronnen.  
Er is ook een repertorium op oude parochieregisters in België.  
Het museum Plantin Moretus in Antwerpen heeft veel kaarten. 
Historische kaarten vind je ook op http://www.geopunt.be/. 
Bij het Koninklijk legermuseum zijn stamboomuittreksels verkrijgbaar. 
 

Mauring Roest dankt de heer Jorens hartelijk voor deze lezing. Er is -
zoals blijkt- veel te vinden over Belgische archieven en je kan vanuit 
huis al veel vinden ter voorbereiding.   
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