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Lezing studiedag “In saecula saeculorum”, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 30 september 
2016 
 
Parochiearchieven in Vlaanderen: niet alleen bewaren, ook inventariseren. 
 

Geachte vergadering, 
Dames en Heren, 
 
 
In september 1997 vroeg de pastoor van Hemelveerdegem, een 

parochie gelegen tussen Geraardsbergen en Zottegem, mij om een 

artikel te schrijven over het St.-Jansretabel uit het begin van de 16de 

eeuw, waarvan de originele stukken werden teruggeplaatst. Het was 

logisch dat ik eerst de lokale bronnen onderzocht die nl. van de 

parochie. Zij lagen ongeordend verspreid over drie plaatsen: de 

pastorie, de sacristie en het hoogzaal. Ik had geen andere keuze dan 

die vooraf te inventariseren. Vrij vlug bleek hoe waardevol dit modern 

archief is niet alleen voor de kennis van het retabel, maar tevens voor 

de geschiedenis van de parochie. Toen de pastoor van een nabij 

gelegen parochie die inventaris onder ogen zag, vroeg hij mij 

hetzelfde bij hem te realiseren.  

 
Dit, dames en heren, werd de start van een actie die tot op heden voort 

duurt. Vrij vlug stelde kan. Ludo Collin, archivaris van het bisdom 

Gent, met wie ik al jaren samenwerkte, mij voor om als 

archiefmedewerker van het Bisdom te functioneren. Dit bood het 

voordeel dat ik verzekerd was en dat sommige onkosten door het 

Bisdom konden betaald worden, maar vooral dat ik een vlottere 

toegang tot de pastorieën kreeg. Dit nam niet weg dat ik bij sommige 
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pastoors en kerkbesturen al mijn diplomatische gaven moest 

aanwenden om hun  argwaan weg te nemen. Want wie was wel die 

indringer die zo maar kwam neuzen in hun archieven en hun 

privéleven kwam verstoren. 

 

Steeds vroeg ik lokale medewerkers. Zij immers kenden beter dan ik 

de omgeving en tegelijkertijd hoopte ik dat zij zouden aangemoedigd 

worden om hun geschiedenis te waarderen. Dit viel dikwijls tegen. 

Uitzonderingen waren in Oosterzele, waar het ganse kerkbestuur en 

parochieploeg enthousiast mee inventariseerden, of in Huise waar de 

pastoor en twee van zijn voorgangers tot op het einde hebben 

meegewerkt. In een latere fase heb ik van dit systeem moeten afzien 

en had ik het geluk dat ondertussen twee broers, Marc en Julien, op 

pensioen waren en maar al te graag wilden meewerken. Stiekem kon 

ik op sommige verlofdagen drie kleinkinderen aan het werk zetten, dat 

bleef uiteraard een uitzondering, ook al deden ze dat graag. Werkt een 

archivaris meestal alleen en in stilte, toch is het aangenamer met één 

of twee broers te inventariseren. De ene moedigt de andere wel eens 

aan. 

 

Veel kerkbesturen, die de studiedagen, georganiseerd door het 

Rijksarchief, Kadoc, het Bisdom en het CRKC, hadden bijgewoond, 

wensten hun archief bij het Rijksarchief te deponeren. Zo kwam er een 

nauwe samenwerking met de Rijksarchieven van Ronse, Beveren en 

vooral van Gent tot stand. De Algemeen Rijksarchivaris, de heer Karel 
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Velle, zag meteen de noodzaak in van een goed geïnventariseerd 

modern kerkarchief en steunde ons initiatief. 

Het was gedaan om te werken op een klein kamertje van de 

pastorieën, waarvan sommige al onbewoond waren. Voortaan konden 

we in het Rijksarchief te Gent werken, eerst in het Geraard 

Duivelsteen en sinds vorig jaar in de nieuwe gebouwen in de 

Bagattenstraat. Die ruimte noem ik, wat lichtjes overdreven, ‘het aards 

paradijs’: welk comfort, welke lokalen hebben we daar ter 

beschikking, hoeveel logistieke steun krijgen we er niet van het 

personeel! Welk contrast met vroeger! Want, dames en heren, u kunt 

zich niet indenken waar we allemaal gewerkt hebben. Archieven 

vonden we op vier locaties: de pastorie, de kerk, de parochiezaal en bij 

privépersonen. In elke kamer van de pastorie troffen we wat archief 

aan, in de living, het secretariaat, de kelder, de zolder, de keuken, de 

achterkeuken, de stallingen tot het kippenhok toe. Alleen in het toilet 

en de badkamer heb ik nooit archieven aangetroffen. Ter illustratie wil 

ik je de meest extreme locaties vermelden. In één van de pastorieën 

vonden we de pakken huwelijksdossiers onder het bed van de pastoor! 

Zeer recent nog vonden we kerkarchief op een zolder, waar we ons 

een weg moesten banen tussen de uitwerpselen van een kolonie 

vleermuizen. Met beschermde kledij, stevig schoeisel, een 

mondmasker, een borstel en handschoenen konden we aan de 

overzijde van de zolder de archieven vinden en bevrijden van de 

uitwerpselen. Wie durft nog beweren dat archiveren een ongevaarlijk 

beroep is!  
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In de kerk waren archieven opgestapeld in de sacristie, in de ruimte 

van de centrale verwarming, het hoogzaal en zelfs hoog in de 

klokkenkamer. Het was onmogelijk om die archieven via de trap naar 

beneden te brengen. Daarom heeft men de opening, langswaar 

normaal de klokken werden opgehangen, open gemaakt en met een 

katrolsysteem werden ze tot aan het hoogzaal gebracht om vervolgens 

ze met manden en datzelfde katrolsysteem over de reling in de kerk te 

zetten. Nog onlangs vond ik twee grote fichiers met een vrij recente 

opgemaakte status animarum in de technische ruimte van het orgel! 

De toestand van de locaties in parochiezalen is soms nog schrijnender. 

De archieven zijn er totaal verwaarloosd of bevinden zich bij 

eigenaardig gezelschap. Zo trof ik archieven aan in een garage en een 

kamer van het parochiaal centrum tussen de pakken melk, conserven, 

worsten en ander voedsel, bestemd voor de lokale voedselbank. Ik 

denk niet dat een bestuiving noch voor de ene, noch voor de andere 

goed kan zijn. 

 

En toch, dames en heren, vinden we soms van die juweeltjes van 

archiefkoffers of archiefkasten.  Zo signaleerde mij collega Marcel 

Cock, dat men in Zandbergen een archiefkoffer naar het stort wou 

voeren. Bij nader toezien bleek het één van de 14de eeuw te zijn. 

Elders, ik denk in Evergem, troffen we op zolder van de pastorie een 

zeer oude koffer aan met drie sloten die eveneens met ijzeren banden 

beslagen was.  



5 
 

 

Dikwijls kwamen we ook te laat. Veel archieven werden, meestal na 

het vertrek van de pastoor, in de tuin verbrand. Een huishoudster van 

een overleden deken was zo woest omdat zij de dekenij moest verlaten 

dat zij er niet beter had op gevonden om de stukken uit de periode van 

zijn dekenaat met behulp van een buur in brand te steken. De 

papierslag van de jaren 60 en 70 heeft veel jeugdbewegingen 

financieel geholpen, maar voor de vorsers was dit een ramp. 

Dit om aan te tonen dat het meer dan tijd is dat de archieven, die zich 

in leegstaande pastorieën bevinden of elders in een onbeschermde 

parochiezaal of bij leden van een kerkfabriek een onderkomen hebben 

gevonden, opgespoord moeten worden, samen gevoegd en 

geïnventariseerd. Het is de enige manier om ze te redden. Alleen in 

dozen steken volstaat niet, een stevige inventaris is nodig.  

 

Hoe gaan we te werk? 

 

Ik krijg de vraag om te inventariseren dikwijls van de archivaris van 

het Bisdom, Ludo Collin, soms van het Rijksarchief, ook van de 

pastoor, een lid van de kerkbestuur en van mijn collega Joris Colla 

van het Kadoc, met wie ik voortdurend contact heb. Dikwijls neem ik 

zelf het initiatief, vooral werk ik dan per entiteit, een fusiegemeente of 

een dekenij. Ervaring heeft geleerd dat ik met het beantwoorden van 

de vraag om hulp niet lang mag wachten. Ik ga op prospectie, bekijk 

de toestand, leg uit hoe ik te werk ga en wat het kostenplaatje is.  
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Als de archieven ter plaatse blijven, inventariseren wij dan ook in de 

pastorie. In overleg met de archivarissen van het Rijksarchief laten wij 

ons leiden door “De richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer 

van…”. Op die manier is er een uniformiteit die handig is voor elke 

onderzoeker. Meteen weet hij in welk hoofdstuk hij moet gaan kijken. 

De zoekmachine van de computer bevordert uiteraard het verder 

opsporen. Als de stukken ter plaatse blijven, inventarissen wij alles 

wat het kerkbestuur strikt genomen niet meer nodig heeft. Regelmatig 

vinden we ook  nog oud kerkarchief. Zo in Melden waar ik onlangs 

een renterol van 1435 vond of in Vosselare waar nog een oorkonde 

van 1230 lag. Vroeger inventariseerden wij ook de mis- en 

zangboeken, maar daar hebben we, wegens tijdsgebrek, moeten van 

afzien. Ook de inleidingen zijn om dezelfde reden korter geworden en 

wij publiceren geen lijst meer van de pastoors en onderpastoors. Wel 

blijven wij steeds eisen dat de stukken in zuurvrij papier en zuurvrije 

dozen komen en op een veilige plaats gezet, die afgesloten moet zijn. 

Indien de archieven naar het Rijksarchief gaan - bij de meeste gebeurt 

dat nu - dan verhuizen wij die naar het Rijksarchief of worden ze door 

de camion of camionette van het Rijksarchief gratis opgehaald. In dat 

geval beperken wij ons tot de stukken van voor 2000. Voor 

doopregisters beperken wij ons tot ca. 1930. Dat was het geval met het 

zeer omvangrijke archief van de O.-L.-Vrouwparochie op het Gentse 

St.-Pietersplein, dat we onlangs integraal naar het Rijksarchief 

overbrachten. Eens die geïnventariseerd, zullen alle parochiearchieven 

van de Gentse binnenstad afgewerkt zijn.  
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Mijn broers, die geen historici zijn maar de smaak van geschiedenis te 

pakken hebben gekregen, schiften en schonen of klasseren de reeksen 

chronologisch. Ik structureer en contoleer ze. Als laatste fase worden 

de stukken genummerd en van een inleiding voorzien. De bedienden 

van het Rijksarchief gaan dan over tot de verpakking. 

 

Wat kost nu die hele operatie? 

 

Ons werk, de eigenlijke inventarisatie is gratis. Dat is een service die 

we aan de kerkbesturen aanbieden. Alleen onze verplaatsingsonkosten 

moeten vergoed worden à rato van 0,35 euro per km. en een weinig 

administratiekosten zoals voor telefoon, papier en dergelijke. Een deel 

daarvan wordt door het Algemeen Rijksarchief betaald, de rest door 

de kerkfabriek of de parochiekas. Voor de verpakking betalen de 

kerkbesturen 35 euro per strekkende meter. Als men weet dat een 

doorsnee kerkarchief 5 strekkende meter omvat, is de rekening vlug 

gemaakt. Decanale archieven daarentegen zijn veel omvangrijker. Zo 

telt het archief van de decanale parochie van St.-Niklaas 28 strekkende 

meter. De laatste tijd zijn we in staat om zo’n 30-tal parochiearchieven 

per jaar te inventariseren.  

 

Eens geïnventariseerd, verpakt en in het Archeionsysteem ingebracht, 

worden er twee contracten opgestuurd: één voor de kerkfabriek en één 

voor de pastoor. Hierdoor krijgt de overdracht ook een officieel 
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karakter en wordt alles nog eens genotuleerd in het verslag van de 

kerkfabriek. 

 

Dit alles, dames en heren, is mogelijk dankzij de goede samenwerking 

tussen het Bisdom en het Rijksarchief, wat ik niet genoeg kan 

beklemtonen. Problemen worden in alle openheid besproken. In het 

ganse proces van inventarisatie en het toegankelijk maken van het 

parochiearchief zijn wij in het bisdom Gent nog een stap verder 

gegaan. Als ondervoorzitter van het Oost-Vlaams Verbond van de 

Kringen voor Geschiedenis heb ik aan mijn collega’s van de 9 kringen 

gevraagd of zij bereid waren die inventarissen te publiceren of online 

te zetten, zodat ze voor een ruimer publiek toegankelijk konden zijn. 

De kringen hadden graag nog iets fysisch in de hand en opteerden 

daarom voor een klassieke publicatie. Elke Kring was bereid om een 

deel van zijn Provinciale subsidie daarvoor af te staan. De druk ervan 

nam wel een grotere hap van het budget in dan voorzien. Daarom 

zocht ik steun bij het Algemeen Rijksarchief. Het Oost-Vlaams 

Verbond zorgt voor de lay-out en de druk van de kaft. Het Algemeen 

Rijksarchief voor de druk en het inbinden van het boekje. Op die 

manier zijn er sinds 2001 al 21 nummers verschenen met in totaal 111 

inventarissen! Een prachtig resultaat, een voorbeeld van 

samenwerking tussen het Oost-Vlaams Verbond en het Algemeen 

Rijksarchief. Voorbeelden van dergelijke gedrukte inventarissen kun 

je voor 5 euro aanschaffen.    
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Waarom doe ik dit? 

 

Velen stellen mij die vraag. Ik antwoord hen dan: Wat is een 

historicus zonder archief? Zonder geschreven bronnen. Het is vooral 

in die grijze zone van onzekerheid en overgang naar nieuwe structuren 

dat er heel wat archief verloren gaat. Dikwijls beslissen onbevoegden 

of onbekwamen over wat er bewaard of vernietigd mag worden. Wij 

moeten niet binnen een 10-tal jaar klagen dat er parochiearchief weg 

is. Nu moet er gereageerd worden. De enige mogelijkheid bestaat er in 

dat ze degelijk geïnventariseerd zijn. Bewaren is één stap, maar niet 

voldoende. 

 

Een andere reden is dat ik vaststel hoe rijk zo’n archief wel is. Al te 

dikwijls wordt een algemene geschiedenis vanuit het centrum, het 

bisdom geschreven. Als men de geschiedenis vanuit de basiskernen 

van de geloofsgemeenschap opmaakt, zal dat een gans ander licht op 

het verleden werpen. 

 

Als lid van die geloofsgemeenschap zou ik niet willen dat de 

bewijsstukken van de inzet van pastoors, onderpastoors en de vele 

leken in goede en kwade dagen, vernietigd worden en een grote 

leemte zou veroorzaken in ons collectief geheugen.   
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Tenslotte wil ik ook een sentimentele reden aanhalen. Is er iets 

heerlijker dan een hoop vuile papieren te schiften, te schonen en 

uiteindelijk als een mooi geordende groep aan de vorsers te 

presenteren. Het aanbrengen van het genummerde etiket is de 

bekroning van dagenlang werk.  

 

Als besluit wil ik een stand van zaken weergeven in het bisdom Gent. 

Ik toon jullie twee kaarten. De eerste geeft de parochies weer, waarvan 

het archief al geïnventariseerd is. De blauwe kleur is het resultaat van 

ons werk, 252 parochies, de rode kleur betreft de inventarisatie door 

collega’s. Zij hebben zo’n  60-tal parochiearchieven verwerkt. In 

totaal dus een goede 300 van de 426 parochies.  

 

De tweede kaart toont aan welke parochies hun archief in 2015 aan het 

Rijksarchief te Gent hebben overgedragen. Die overdracht is een 

garantie voor de toekomst. Het wordt goed bewaard, het is vlot 

toegankelijk en men respecteert de privacy. Meer en meer deponeren 

de kerkbesturen hun archief bij het Rijksarchief. 

Het is geen utopie, maar realiteit dat ik binnen vijf jaar – ik word dan 

80 jaar – aan mijn bisschop kan meedelen dat de moderne archieven 

van al zijn parochies geïnventariseerd zijn. Geef mij en mijn vrouw 

nog een goede gezondheid, een bereidheid van mijn broers en een 

blijvende goede samenwerking met het personeel van het Rijksarchief 

te Gent en we hebben het modern archief van alle parochies van het 



11 
 

bisdom Gent op kaart gezet. Dat zou uniek zijn in de 

kerkgeschiedenis! 

 

Dit, dames en heren, is het resultaat van het werk van vrijwilligers 

gedurende meer dan 18 jaar. Ik kan alleen maar de andere bisdommen 

toe aanzetten iets gelijkaardigs te realiseren. Het is de hoogste tijd, 

want morgen krijgen we een totaal ander parochielandschap.    

 

Ik dank u. 


