
Lezing Algemeen Rijksarchief 30 september 2016:  

Het parochiearchief en zijn belang voor het lokaal historisch onderzoek 

 

Dames en heren,  

De  archiefwet  van  1955  en de  "Codex  Juris Canonici" uit  1983  zijn duidelijk:  Elke 

parochie moet enerzijds een parochiaal en anderzijds een pastoraal archief aanleggen 

en dit archief bovendien zorgvuldig bewaren. Het betreft niet alleen het dynamisch 

of lopend archief, maar evenzeer het historisch archief dat vaak teruggaat tot de 17de, 

soms zelfs tot de tweede helft 16de eeuw en nog vroeger.  

Iedereen die deze archieven reeds  in de hand heeft genomen, zal het mij wel eens 

zijn, dat parochiearchieven van belang zijn voor het lokaal historisch onderzoek. 

 

Parochiearchief  kan  men  aantreffen  in  drie  onderscheiden  depots,  m.n.  in  het 

Rijksarchief, in het archief van het bisdom en deels ter plaatse, meestal in de pastorie.  

 

Maar … hoe zit het in Vlaams‐Brabant, de streek die mij het best bekend is? 

   

Als de bewaring van de parochiearchieven te wensen overlaat, dan hebben in Vlaams‐

Brabant  de  rijksarchivarissen met  inspectieopdracht  in  veel  gevallen  deze  uit  het 

ancien  régime  en  soms  ook  deze  uit  de  19de  eeuw  doen  overbrengen  naar  het 

Algemeen Rijksarchief, vervolgens naar het Rijksarchief te Leuven. Wat in Mechelen 

berust zijn meestal documenten die de parochie diende over te maken aan het bisdom. 

Ter plaatse  in de pastorie bewaart men, naast documenten uit de 19de eeuw, vooral 

het zgn. dynamisch of lopend archief.  

De  vraag  die  we  ons  stellen  is:  Wat  kan  een  lokaal  werkend  historicus  in  een 

parochiearchief zo al aantreffen en wat kan hij er mee aanvangen?  

 

Ik wil dit illustreren hoofdzakelijk aan de hand van het parochiearchief van een aantal 

gemeenten  uit  de  regio West‐Brabant  dat  ik  gedurende  mijn  meer  dan  50‐jaar 

plaatselijk onderzoek heb ter hand genomen.  

 



Een parochiearchief omvat archief zowel uit het ancien régime als uit de hedendaagse 

periode. Men kan het parochiearchief indelen in vijf rubrieken: 

1. Archief van de kerkfabriek 

2. Archief i.v.m. kapelanieën en vrome stichtingen 

3. Het pastoraal archief 

4 Archief m.b.t. godsvruchtige genootschappen en Rooms georiënteerde verenigingen 

5. Het archief van de armentafel ook wel tafel van de H.Geest genoemd.  

 

1. Archieven van de kerkfabriek 

De kerkfabriek is een openbare organisatie die uit de tijd van Napoleon dateert, maar 
kende eigenlijk al een voorloper in het Ancien regiem, m.n. de zgh. fabrica ecclesiae 
waarin  samen met de pastoor  twee kerkmeesters  zetelden. Om de continuïteit  te 
verzekeren  werd  ieder  jaar  één  kerkmeester  vervangen.  Sinds  Napoleon  telt  de 
kerkraad vijf of negen  leden. Dat aantal was afhankelijk van het feit of de parochie 
meer of minder dan 5000 inwoners telde. De pastoor en de burgemeester waren lid 
van rechtswege. 

Vanaf het decreet van 7 mei 2004 telt iedere parochie hoe uitgestrekt ook, vijf leden 
met daarnaast één door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie, 
nu meestal de pastoor.  

De kerkfabriek heeft als eigenaar de opdracht de materiele eigendommen van de 

parochie  te  beheren  en  te  voorzien  in  de materiële  noden  van  de  kerk. Daaruit 

vloeien een aantal archieven voort die van administratieve, maar voornamelijk toch 

van financiële aard zijn.  

In de notulen van de vergaderingen van de kerkfabriek noteert de secretaris, naast 

de  besproken  onderwerpen  en  de  genomen  beslissingen,  ook  de  namen  van  de 

aanwezige  leden. Meestal,  zeker  tot  het midden  van  vorige  eeuw,  gaat  het  om 

notabelen van de parochie, op het platteland de kasteelheer, de notaris, de brouwer, 

een pachter, de schoolmeester, een kapitaalkrachtige handelaar (hij moest met eigen 

vermogen als schatbewaarder zich borgstellen voor het financieel beheer). Zeker in 

de 19de eeuw en nog tot het midden van de 20ste wordt deze taak vaak van vader op 

zoon doorgegeven. 

De  omvangrijkste  reeks  archief  van  de  kerkfabriek,  zijn meestal  de  al  dan  niet  in 

registers gebonden kerkrekeningen. Deze zijn niet alleen van belang voor het volgen 



van het  financieel beheer, maar ook om datgene wat  voor de  lokaal‐historicus  te 

zanten valt in de verschillende posten van de inkomsten als in deze van de uitgaven. 

Voor vele parochies bestaan er rekeningen niet alleen voor de hedendaagse periode 

– deze zijn ook in het gemeentearchief weer te vinden ‐ maar ook voor een heel eind 

in het Ancien regiem. Voor Opwijk bv. gaan deze terug tot de jaren 1561, voor Asse, 

zij het wel met hiaten, tot 1480, voor andere tot de stichting van de parochie ergens 

in de 19de of de 20ste eeuw.  

Een greep van wat bv. uit de rekening van Asse van 1657 en volgene jaren te puren 

valt: 

In  de  aanhef  lezen  we  dat  het  gaat  om  de  kerkrekening  van  1657  die  werd 

neergeschreven door de griffier van het dorp, dat de rekening werd voorgelegd  in 

1658 door de  rendant  ten overstaan  van de  landdeken, de pastoor, de meier, de 

schepenen  en  de  twee  kerkmeesters.  Dan  volgt  de  rubriek  met  de  inkomsten 

opgedeeld in ontvangsten uit erfkoren, van pachten in rogge, in tarwe, in haver en de 

geldsom  die  voor  deze  granen werd  betaald  – men  kan  dus  de  evolutie  van  de 

graanprijzen jaar na jaar volgen – in geld, de ontvangst in erfrenten, van lijkdiensten, 

van offergaven en van extraordinaire ontvangsten. Bij de uitgaven noteren we de 

jaarlijks weerkerende gewone uitgaven in geld, deze voor gefondeerde jaargetijden 

en  de  extraordinaire  uitgaven  die  elk  jaar  verschillen  naargelang  de  werken  die 

werden uitgevoerd of de aankopen die werden gedaan.  

Wat blijkt: 

‐ Het  is een gewoonte dat de gronden meestal van vader op zoon  in pacht worden 

genomen; bij verkoop hebben de pachters recht van voorkoop, onkwijtbare cijnzen 

(in geld, in rogge, in haver…) vallen ten laste van de huurder van de grond. Hoeveel 

pacht diende betaald  te worden, werd deze pacht betaald  in graan of  in  speciën, 

wanneer schakelde men over van graanpacht naar geldpacht, was er een aanpassing 

na  9  jaar, werd  pachtvermindering  toegestaan  in  tijd  van  oorlog, misoogst, werd 

uitstel  van  betaling  verleend,  werden  achterstallen  gerecupereerd.  Van  de 

onroerende goederen wordt de ligging aangegeven met een toponiem, soms met de 

paalgenoten en verwijzing naar het gemeentelijk land‐ en kaartboek.  

‐ Van de onroerende eigendommen worden in het parochiearchief eigendomstitels 

of pachtcontracten bijgehouden of affiches met plannen en omschrijvingen van die 

gronden die verhuurd of verkocht zullen worden, processtukken m.b.t. achterstallige 

pachtgelden, vergoedingen, verkoop van bomen en hout... Hier en daar treffen we in 

het parochiearchief kadastrale plans aan bv. van Popp (1860) of Vandermaelen (1835) 



waarop de percelen zijn ingekleurd of zelfs een atlas in papier (of perkament) waarin 

de  landmeter  het  bewuste  perceel  heeft  gekarteerd  met  aanduiding  van  aard, 

oppervlakte, paalgenoten en pachter. Om het bewuste perceel nog beter te situeren 

heeft de landmeter wel eens nabijgelegen huizen in vogelvlucht getekend.  

‐ Bij de renten en cijnzen die jaar na jaar in (oude) kerkrekeningen worden ingeboekt, 

worden  steeds  de  eigenaars  van  de  panden  genoteerd.  Zo  kon  ik  in  Asse  de 

opeenvolgene eigenaars/bewoners van de afspanning Het Gulden Hoofd achterhalen 

van de 15de tot het begin van de 19de eeuw toen de rente werd afgekocht. 

‐ Een opmerkelijke post in de kerkrekening in Asse – ik vermoed dat dit elders ook zo 

is  –  zijn  de  inkomsten  uit  lijkdiensten.  Bv.  “Item  den  negensten  april  XVJc 

sessenveertich noch ontfangen over baercleet van wylen mayken vasens huysvr. was 

Guillam de Coninck met het luyden 18 st.”  

Deze vermelding  is  in die mate  interessant omdat 1. de begrafenisregisters  in Asse 

maar aanvangen in 1667 en 2. er meerdere kerkrekeningen uit de 16de eeuw bewaard 

bleven, zodat van een aantal weliswaar begoede personen  tenminste het  jaar van 

overlijden kan genoteerd worden.  

‐  In  de  jaarlijks weerkerende  uitgaven  bemerken we  o.a.  een  betaling  aan  twee 

paters dominikanen voor het preken van de passie, aan de onderpastoor voor het 

geven van catechismus, aan de “schoolmeester” voor zijn onderwijs, voor “meyen” 

(bloemtuilen) te halen op de kermisdag, voor het wassen van het kerklinnen, voor 

“vierentachtich pinten miswijn”, voor “een jaer lank de orgelen te blaesen”, voor 20 

witte  broden  uitgedeeld  aan  de  armen,  voor  een  paar  schoenen  voor  de 

hondenslager,  het  jaarloon  van  de  organist  en  deze  die  het  torenuurwerk 

onderhoudt….  

‐  In de extraordinaire uitgaven ziet men sommen genoteerd voor de aankoop van 

klokken, voor kaarsen, hosties, meubilair, voor een nieuwe preekstoel, voor herstel 

van de communiebank, voor kerkelijke gewaden, voor het leveren van het gestoelte 

van de kerkmeesters, voor het witten van de kerk, plaatsen of herstel van glasramen 

en schilderijen ...  

Bij  de  bewijsstukken  –  ze  zijn  aan  elkaar  gereid  door  een  veter  ‐  vindt men  de 

kwitantie van diegene die het werk heeft geleverd. Men komt te weten of het gaat 

om plaatselijke ambachtslieden of dat men heeft beroep gedaan op kunstenaars uit 

de nabije grootstad.  

Zo blijkt dat  in de St.‐Hubertusparochie  in Asse de glasramen het werk zijn van de 

Fransman Marchenoir uit Orléans, maar dat de firma Dobbelaere uit Brugge achteraf 



ook  nog  glas‐in‐lood‐ramen  heeft  geplaatst.  De  dirigent  van  ons  kerkkoor wilde 

weten  wanneer  het  zangkoor  werd  opgericht.  In  de  kerkrekening  noteerde  de 

schatbewaarder in 1891 voor de eerste maal 10 F voor kerkzangers…. Het koor vierde 

dit jaar zijn 125‐jarig bestaan! 

‐ Bij de inkomsten worden ook de offergelden vermeld. Die waren soms aanzienlijk. 

In Diegem bv. kon met de jaarlijkse hoge inkomsten uit de Corneliusbedevaart o.a. de 

torentrap worden gebouwd en nieuwe klokken en twee altaren aangekocht, in Asse 

werden  met  de  inkomsten  in  de  offerblok  van  het  H.Kruis  vaantjes  en 

pergrimsmedailles aangekocht. Overigens kan men aan de hoogte van de aalmoezen 

ook de jaren van hoog en laag conjunctuur van het dagdagelijkse leven aflezen.  

Noteer dat in het parochiearchief frekwent rekeningen worden aangetroffen van de 

armen of tafel van de H.Geest uit de 17de en 18de eeuw. Tot het einde van het ancien 

régime had de pastoor hierop ook toezicht, nadien de gemeentelijke overheid. Deze 

rekeningen hebben een vergelijkbare inhoud als de kerkrekeningen.  

Daarnaast  vinden  in  het  kerkarchief  nog  andere  boekhoudkundige  stukken: 

begrotingen,  kasboeken,  manuaal  van  ontvangsten  en  uitgaven,  lijsten  met 

vergoedingen aan pastoor, onderpastoor, koster, contracten, pachtboeken …  

Over de tienden bleef er ook archief bewaard. De grote tiendenheffer, vaak een abdij, 

moest instaan voor het groot onderhoud van het kerkgebouw, de pastorale tienden 

waren voorzien als inkomen van de pastoor. Novale tienden werden geheven op meer 

recent  ontgonnen  gronden.  Zij  zijn  een  hulp  om  het  vroegere  landschap  te 

reconstrueren.  

‐  In  het  archief  van  de  Sint‐Stefanusparochie  in Mollem  bleef  o.a.  een  kaartboek 

bewaard met de ligging van de pastorale tienden uit 1776, verder voorwaarden van 

verpachting  vanaf  1686  en  zelfs  een bemiddeling uit  1449  in  een  geschil over de 

tienden tussen de pastoor van Mollem en het naburige Bollebeek. 

– In het parochiearchief van Zellik bleef een cahier uit 1829 bewaard – ook in Opwijk, 

Mollem,  Asse,  Merchtem  e.  a.  parochies  vinden  e  zo’n  stuk  ‐  met  daarin  een 

reglement  over  het  verpachten  van  de  kerkstoelen.  Daarnaast  ook  meerdere 

contracten waarbij  de  kerkraad  het  innen  van  het  “stoelgeld”  verpachtte  aan  de 

meestbiedende. De  stoelpachter mocht  in de  zondagsmis het  stoelgeld ophalen a 

rato  van  bv.  1  cent  per  stoel  en  hopen  dat  hij  op  ’t  einde  van  het  jaar  zijn 

geïnvesteerde geld met enige winst zou kunnen terug verdienen. Noteer dat er een 

verschil  is  met  het  schaalgeld  dat  door  een  kerkmeester  na  de  preek  wordt 

omgehaald en waarbij de gelovige “naar goedsvrucht en vermogen” zijn offergave 



kon deponeren. De kerkmeester overhandigt deze gelden aan de schatbewaarder van 

de kerkfabriek die er melding van maakt in zijn kasverslag. Aan de hand van het aantal 

gedeponeerde  muntjes  wordt  trouwens  nog  ieder  jaar  de  frekwentie  van  het 

kerkbezoek in de parochie becijferd. 

‐ In het parochiearchief van de St.‐Hubertusparochie in Asse, is er een bundel m.b.t. 

de bouw van de nieuwe kerk  in 1867:  inkomsten uit verkoop van afbraakmateriaal 

van de oude kapel (er stond daar dus een kapel voordien), giften van de gelovigen, 

renteloze leningen en hun wederbetaling, aankoop van bouwmaterialen, betaling van 

metselaars, schrijnwerkers, schilders, glazeniers …. ook met naam of met een kruisje 

ondertekende bewijsstukken, zelfs plannen met de naam van architect Louis Spaak 

en  de  offerte  van  aannemer  Leopold  Devreux  uit Waterloo.  Hieruit  blijkt  dat  de 

parochianen gul hebben bijgedragen om een “eigen” kerk te bezitten, dat sommigen 

het geleende geld hebben geschonken en dat anderen het  tot op de  laatste  frank 

kregen terugbetaald.   

‐ In de St.‐Stefanusparochie Mollem vinden we een dossier mbt. het bouwen van een 

nieuwe kerk in de jaren 1752‐1759 en de processtukken die gevoerd werden met de 

abdij  in  Affligem  omdat  deze  als  grote  tiendenheffer  niet  wou  bijdragen  in  de 

bouwkosten. In Opwijk een dossier inzake de vergroting en de reparatie van de kerk 

(1769‐1778) en het proces dat gevoerd werd voor de Raad van Vlaanderen met het 

kapittel van Dendermonde omdat ook die heren niet over de brug wilden komen. 

‐ In de Sint‐Martinusparochie te Asse is er een lijvig dossier met bijbehorende plannen 

over de opeenvolgende  restauraties van de kerk  in de  jaren 1867, 1902, 1980, en 

verder  een over het  schilderen  van de  kerk, het  restaureren  van het oude  en de 

aankoop van het nieuwe orgel, de sommen uitbetaald om de “Marteling van Sint‐

Sebastiaan”  te  restaureren,  over  de  uitgaven  om  in  1892  het  oude  classicistische 

altaar  te vervangen door een neo‐gotisch bij  zijn priesterwijding geschonken door 

François‐Xavier de Viron, de  zoon  van de  kasteelheer, over de  restauratie  van de 

gevels van het zuidportaal, de zijbeuken en het koor, het verhogen en het herstel van 

de toren, het verlengen van het kerkschip, de aanleg van de chauffage… 

 

2. Archief over vrome stichtingen 

In de middeleeuwen en sporadisch ook nog in de Nieuwe Tijd werden er kapelanieën 
gesticht waarbij de bezitter verplicht om wekelijks een aantal missen aan een bapaald 
altaar  op  te  dragen.  De  stichter  had  het  voorstellingsrecht  van  de  kapelaan,  de 
bisschop  stelde  hem  aan.  In  veel  gevallen  werd  na  de  godsdiensttroebelen  een 
reductie  op  het  aantal  te  lezen  missen  toegestaan.  Meerdere  keren  werd  een 



kapelanie  toegekend  aan  de  pastoor  of  de  onderpastoor  om  deze  een  behoorlijk 
inkomen te verzekeren. In het parochiaal archief vinden we meestal een cahier met 
de goederen en de ervan  geïnde pachtgelden.  

Vanaf  de  17de  eeuw  zijn  er  ook misstichtingen  ,  bvb.  ter  ere  van O.L.Vrouw  (op 
zaterdag),  van  de  Eucharistie,  St.‐Anna  …  die  wijzen  op  de  devotie  van  de 
parochianen. 

 

In  iedere  parochie  blijven  er  ook  archieven  bewaard  met  de  gefundeerde 
jaargetijden.  Men  vindt  daar  trouwens  ook  een  paragraaf  van  terug  in  de 
kerkrekeningen. Het gaat dan om de  stichting bij  testament of een notariele akte 
waarin gewoon uit devotie een som ter beschikking werd gesteld of een onroerend 
goed waarvan de opbrengst moest dienen om het  jaargetijde te betalen.  In  iedere 
parochie zijn er overzichtlijsten van de gefundeerde jaargetijden met aanduiding van 
de  eventuele  reductie  die  door  het  bisdom  werd  toegestaan  op  het  aantal  te 
celebreren missen,  later  “pro  jus habentibus”, d.i de mis  voor de  jaargetijden die 
werden gegroepeerd omwille van het te geringe inkomen; soms de jaargetijden die 
bv. door het armbestuur moesten betaald worden. Hier krijgt men een beeld van de 
vroomheid van de begoede burgerij want zij alleen konden zich dergelijke fundatie 
veroorloven.  

 

Er is dus m.i. uit kerkrekeningen en aanleunende financiële documenten wel meer te 

halen dan alleen louter boekhoudkundige bewerkingen.  

 

3. Archieven die voortvloeien uit de functie die de pastoor vervult 

Bij het vervullen van zijn pastorale  functie  legt de pasoor ook een archief aan. Het 

gaat hier om een zgh. privé‐archief. Daaronder zijn er  in de eerste plaats archieven 

die  te  maken  hebben  met  de  registratie  van  de  parochianen,  de  zgh. 

parochieregisters. 

Het Kerkelijk Wetboek verplicht de pastoor parochieboeken bij te houden. Er moet 

een afzonderlijk register zijn voor de registratie van dopen, huwelijken en een waarin 

hij de overlijdens, eigenlijk de kerkelijke begrafenissen noteert. Van de pastoor wordt 

verwacht dat hij deze registers nauwkeurig bijhoudt en ze ook zorgvuldig bewaard. 

De registratie van deze “stappen” in het leven van een gelovige werd reeds verplicht 

door het concilie van Trente (1563), maar het valt frekwent voor dat de registers maar 

aanvangen na de godsdiensttroebelen, d.w.z. in het laatste decennium van de 16de, 



het begin van de 17de eeuw. Anderzijds zijn er ook die ouder zijn, ik denk bv. aan het 

huwelijksregister van St.‐Goedele te Brussel dat aanvangt in 1482, aan Vilvoorde waar 

het doopregister start in 1574, of in St.Pieter in Leuven waar de doopakten beginnen 

in 1555.  

Opgeëist  door  de  Franse  revolutionairen  in  1797  werden  de  parochieregisters 

gedeponeerd  op  het  gemeentehuis, maar  door  een  aktie  van  de  onderscheiden 

rijksarchieven voor het overgrote deel naar daar overgebracht. Het valt wel voor dat 

ondanks aandringen er zich nog in het gemeentearchief bevinden en ja, zelfs nog op 

de pastorie, dat er zelfs opduiken op een rommelmarkt of in privé‐archief. 

Om deze registers te behoeden voor teloorgaan door veelvuldig gebruik, werden zij 

in de  jaren 1960  integraal gemicrofilmeerd door de mormonen en vanaf 2005 ook 

gedigitaliseerd  en  online  beschikbaar  gesteld,  zodat  raadplegen  van  thuis  uit  kan 

gebeuren.  

Na de opeising van de parochiale registers als retro‐acta van de burgerlijke stand in 

1797, hebben de pastoors de registratie van dopen, huwelijken en begrafenissen tot 

op  heden  voortgezet.  Tot  de  eerste  helft  van  de  20ste  eeuw  zijn  deze  parochiale 

registers, zeker voor het platteland, een afspiegeling van de burgerlijke stand op het 

gemeentehuis. Op  het  platteland werd  iedereen  gedoopt,  trouwde  in  de  kerk  en 

kreeg een kerkelijke begrafenis. 

In de beginjaren van de burgerlijke stand is de registratie verre van volledig is. Hier 

bieden de parochiale registers een zeer welkome aanvulling. Voor meerdere dorpen 

in de omgeving van Aarschot heeft men de tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde 

officiële burgerlijke stand ‐ de dubbels op de rechtbank van Eerste aanleg in Leuven 

waren ook verbrand ‐ grotendeels kunnen herstellen op basis van de zgn. parochiale 

burgerlijke stand.  

Genealogen en familiekundigen hebben de parochieregisters uitgeplozen niet alleen 

om “stambomen te maken”, maar in vele dorpen ook om gezinsoverzichten samen 

te  stellen.  Demografen  maken  van  deze  registers  gebruik  om  de  loop  van  de 

bevolking te becijferen, en omdat vanaf 1779 ook de geboorteplaats moest worden 

aangeduid om de migratie te onderzoeken.  

Ook  voor het  socio‐linguïstisch onderzoek naar  voornamen en  familienamen,  zijn 

deze registers van primordiaal belang. Sinds wanneer wordt meer dan één voornaam 

gegeven,  gaat  het  om  louter  heiligennamen  of  kozen  ouders  ook  voor  een meer 

klankrijke naam voor hun kind, in welke mate bepaalt de patronus van de parochie de 

keuze van de voornaam? De relatie tussen de voornaam van de dopeling en deze van 



de  peter  of  de  meter  kan  trouwens  alleen  maar  onderzocht  worden  door  een 

zorgvuldig uitpluizen van de doopregisters bewaard in het parochiale archief.   

Recent viel het me op dat  in W.O.  I  in meerdere parochies aan de voornaam voor 

jongens  deze  van  Albert  werd  gekoppeld  en  aan  deze  van  de meisjes  Elisabeth 

duidelijk als een protest tegen de Duitse aanwezigheid in ons land.1  

Hoe zat het met het analfabetisme, wie ondertekende en hoe een bepaalde akte, was 

deze “geletterdheid” sociaal gebonden, was de scholingsgraad  in de ene gemeente 

beter dan in de andere, in de stad beter dan op het platteland … ook dat kan uit de 

parochiale burgerlijke stand worden gehaald.  

In vroegere parochieregisters leest men dan weer b.v. in 1667‐1669  “overleden aan 
de pest” of in 1747 “aan dysenterie” of rodeloop. Frequent maken de pastoors ook in 
de  19de  eeuw  in  hun  overlijdensregister melding  van  een  besmettelijke  ziekte  als 
cholera in 1832, 1849, 1851, 1854, 1865, 1866, aan tyfus in 1847, 1871, aan mazelen 
1838‐1840, aan pokken in 1851, 1871 of vermoord, verdronken, aan de gevolgen van 
een kwetsuur, een vondeling, kind achtergelaten e.a. 
 
Ook noteerde  ik meermalen  in 1918 “overleden aan de Spaanse griep” of mensen 

afkomstig  uit  Wervik/Menen/Halluin  …  personen  die  door  de  Duitse  bezetter 

gedwongen waren uit de gevechtszone te verhuizen.  

Naast  louter  registratie  hebben  meerdere  pastoors  ook  interessante  nota’s 

ingevoegd in hun parochieregisters, bv. een lijst van de vormelingen (bv. in Merchtem 

1633 en 1636‐1641; Teralfene 1672; Vilvoorde 1742; Essene 1776; Bekkerzeel 1672‐

1691; Steenhuffel 1686) of 1ste communicanten, of biechtelingen, de wijding van de 

klokken, de aanstelling van de pastoor, de wijding van de nieuwe kerk….  

In het doopboek  van de St.‐Margrietparochie Baardegem  (Oost‐Vlaanderen)  staan 

vooraan  in het doopboek een paar recepten tegen de pest, een  inventaris van het 

kerkmeubilair, een verwijzing naar de wapenstilstand gesloten in 1686. Uiteraard kan 

men deze interessante fait‐divers maar noteren bij een zorgvuldig depouilleren van 

de parochiergisters. Wie op internet de scans van de parochieregisters aanklikt, merkt 

naast doop‐, huwelijk‐ en overlijdensregisters, de vermelding extra. Hieronder vindt 

men  aanduidingen  m.b.t.  een  Status  Animarum,  een  lijst  van  vormelingen,  van 

communicanten … 

                                                            
1 In Asse‐Terheide: 1914: 2 x Albert/17 en 2 x Elisabeth/16; 1915: 9 x Albert/22 en 3 x Elisabeth/16; 1916: 3 x Albert/11 en 3 x 
Elisabeth/10; 1917: 10 x Albert/17 en 1 x Elisabeth/7; in 1918: 3 x Albert/14 en 2 x Elisabeth/12. Bovendien werd in 1915 en 1916 
1 x Albert Leopold genoteerd en in 1918 1 x Leopolda, voornamen die andere periodes eerder zelden voorkomen. 



Ook het aanleggen van een zgn. Status Animarum werd door Trente gevraagd. Voor 

Asse kennen we er een viertal uit het Ancien regiem, met daarnaast ook een uit 1851, 

voor Mollem een uit 1761 bijgehouden tot 1842, voor Opwijk een 1652 en een uit 

1844, voor Zellik een uit 1634, voor Vilvoorde een uit 1634‐1681. De Status Animarum 

geeft  naast  het  gezinsoverzicht  ook  de  aanduiding  of  de  betreffende  parochiaan 

communicant  is en zijn paasplicht vervult. Toegegeven een Status Animarum vindt 

men niet overal, maar waar men over dergelijk archiefstuk kan beschikken, bezit men 

voor de demografie een eersterangsdocument.  

Dan  vinden  we  nog  naast  de  briefwisseling  met  de  collega’s,  deze  met  de 

hiërarchische  overste  van  de  pastoor,  bisschoppelijke  omzendbrieven,  bv.  de 

herderlijke  brief  van  kardinaal  Mercier  over  Vaderlandsliefde  en  standvastige 

lijdzaamheid, vastenbrieven, verzoeken om huwelijksdispensaties e.a. Meestal  is er 

ook correspondentie met de burgerlijke overheid, met kloostersgemeenschappen…. 

Verder aflaatbrieven, jubileumvieringen, plakkaten en ordonnanties, drukwerken uit 

de 19de en 20ste eeuw.  

Hier en daar ook wel eens een verzameling van vasten‐ en adventspreken. Zo vond ik 

een  reeks  handgeschreven  preken  gehouden  door  P.J.  Triest,  de  stichter  van  de 

Zusters van Liefde, die in Asse in 1790 onderpastoor was.  

Hier en daar bleef ook een handboek van de pastoor bewaard. Opwijk bezit er een 

van pastoor Jan van Horenbeke uit de jaren 1553‐1590. In dat van Henricus Calenus, 

van 1609  tot 1621 pastoor  in Asse,  staan er vermeldingen over  zijn  inkomsten en 

lasten,  de  uitgaven  voor  zijn  huishouden,  inwonende  priesters,  eigen  familiale 

aangelegenheden, nota’s over de H.Kruis‐verering… 

Voor de 19de eeuw is er wel eens een Liber memorialis beschikbaar waarin notities 

voorkomen  over  de  historiek  van  de  parochie,  soms  met  ingeplakte  prenten, 

tekeningen … zoals in Asse waar ik een enige aquarel van de voorgevel van de kapel 

in Asse‐Terheide aantrof  van de hand  van architect  Louis  Spaak. Na W.O.  II werd 

meestal geen Liber memorialis meer bijgehouden.  

Plaatselijk,  soms  meer  dan  parochiaal  nieuws  kan  je  nu  lezen  in  het  wekelijks 

verschijnend  parochieblad  Kerk  en  Leven  waarvan  er  zich  ook  stapels  in  het 

parochiaal archief bevinden of toch knipsels ervan.  

Dan  zijn  er  de  zgn.  afroepboeken waarin  te  lezen  staat wat  de  pastoor  aan  zijn 

parochianen meedeelde vanop de preekstoel: misvieringen, samenkomsten van de 

verenigingen, aankondiging van festiviteiten …. .  

 



3. Archief van de plaatselijke broederschap of vrome stichting  

Er is geen parochie, zeker niet van diegene die al van in de middeleeuwen bestaan, 

waar niet een of meer broederschappen aan de kerk  is verbonden. In Halle was er 

een broederschap ter ere van O.L.Vrouw waarvan vanaf 1344 in het Gulden Boek een 

ledenlijst wordt bijgehouden,  in Asse  is er al  sprake van de broederschap van het 

H.Kruis in de 14de eeuw. In Diegem dateert deze van Sint‐Cornelius van voor 1442, in 

Ternat klimt dat van de Allerheiligste Naam Jezus op tot 1639, in Mollem kende men 

een van de H.Rozenkrans (1749) en een van het H.Sacrament (1768). Meerdere van 

deze confreries hebben de Franse revolutie niet overleefd, andere bleven bestaan tot 

voor WO I, nog andere werden heropgericht en kennen een redelijke bloei. Hoe dan 

ook broederschappen zijn een spiegel van de godsdienstbeleving van de parochiale 

samenleving. 

In de St.‐Hubertusparochie te Asse werd in 1767 een Broederschap van Sint‐Hubertus 

gesticht.  Toen  heette  dat  nog  Confrerie.  In  het  mooi  in  leergebonden 

broederschapregister staan meer dan 10.000 namen van personen die op bedevaart 

kwamen naar de H.Hubertus om bevrijd te blijven van hondsdolheid. Naast hun naam 

staat er ook altijd bij van waar de bedevaarder afkomstig is en de jaren waarvoor hij 

zijn  lidgeld heeft betaald.  Ik noteerde namen van bedevaarders uit Antwerpen, uit 

Sint‐Niklaas, uit Hoogstraten …  toch om en bij de 50 km  van het bedevaardsoord 

verwijderd, waarmee dus de uitstraling en aantrekkingskracht van de bedevaartplaats 

kan onderzocht worden.  

Ook  voor  meer  recentere  bonden  bv.  van  het  H.  Hart,  de  kruistochters,  het 

Genootschap van Sint‐Vincentius zijn er naast de statuten ook naamlijsten te vinden, 

soms met aanduiding of zij hun lidgeld hebben betaald en al eens de reden waarom 

ze niet meer hebben betaald (verhuisd, geschrapt omdat niet meer werd voldaan aan 

de statuten…). 

 

4. Tenslotte zijn er nog archieven m.b.t. de parochiale organisaties. 

Het  verenigingssleven  is  op  het  platteland  altijd  al  bloeiend  geweest.  Vaak  is  de 

pastoor  proost  van  deze  Rooms  geïnspireerde  verenigingen  als  bv.  de 

Boerinnenbond, K.W.B, KAV, de Christelijke gepensioneerdenbond OKRA, de KSA, de 

BJB e.a. jeugdverenigingen.  

In deze documentatie, die uiteraard ook wel bij de vereniging zelf wordt bewaard, zijn 

er  naast  verslagen  van  de  werking,  aanwijzing  van  de  bestuursleden  met  hun 

verantwoordelijkheid,  ledenlijsten,  kasverslagen,  strooibriefjes ……maar  soms  ook 



foto’s  bvb.  van  de  Lourdesbedevaarders,  n.a.v.  25  of  50‐jarig  bestaan  van  de 

vereniging, een toneelopvoering, een manifestatie e.a. feestelijkheden.  

De kerk heeft altijd wel oog gehad voor het onderwijs. In kleinere parochies was het 

vaak de koster die tot diep  in de 19de eeuw  instond voor het basisonderwijs:  leren 

lezen  en  schrijven.  In  grotere was  er wel  een  afzonderlijke  schoolmeester.  Bij  de 

aanstelling van een nieuwe onderwijzer was de pastoor zeker betrokken. Hij moest 

immers  waken  over  de  rechtsgelovigheid  van  de  kandidaat.  Dat  al  kan  men 

terugvinden in contracten en rapporten.  

Al van  in de  tweede helft van de 19de eeuw werd voor het onderwijs vaak beroep 

gedaan  op  een  onderwijscongregatie,  kloosterzusters  voor  het meisjesonderwijs, 

broeders voor dit van de jongens. Daarover is soms een omvangrijke correspondentie 

gevoerd met de generale overste van die congregatie: voorwaarden, terbeschikking 

stellen van een woning met bijbehorende ommuurde tuin, onderhoud of uitbreiding 

van het schoolgebouw…. Soms zie  je ook wel eens briefwisseling als er problemen 

reizen met een of andere leerkracht of een vraag om ondersteuning in de pastorale 

taak van de pastoor, bv. een broeder waarvan de pastoor wenst dat die ook fungeert 

als orgelist of de taak van koster op zich neemt, een zuster die de pastoor helpt bij de 

zondagse vieringen …..  

Ook  in  verband met de  schoolstrijd uit de  jaren  1878‐1884  en de bouw  van  een 

katholieke school en de houding van pastoor en parochianen in de jaren 1954‐1958 

n.a.v. de zgn. Wet Collard worden documenten bewaard.  

 

In de loop van mijn onderzoek stelde ik een en ander vast  

‐ Zelden  zag  ik een  inventaris  van wat werd bewaard. De  laatste decennia  is 

daarin  wel  verandering  gekomen  al  gaat  het  vaak  nog  om  een  summier 

overzicht  

‐ Zowel het archief van de kerkfabriek (rekeningen) en het pastoraal archief was 

onvolledig (ontbreken van parochieregisters; verloren gegaan door slordigheid 

of  brand,  uitgeleend  en  niet  teruggebracht)  en  wordt  bewaard  op  een 

zolderkamer naast andere rommel en afgedankte voorwerpen.  

‐ Archief was ook  in privé‐bezit, achtergebleven bij een afstammeling van een 

voormalige kerkmeester of in “bewaring” bij de secretaris van de kerkfabriek.  

Het is dringend nodig dat: 



‐ Het archief op één plaats wordt bewaard, bij voorkeur  in de pastorie,  in een 
gesloten kast en onder toezicht van de secretaris van de kerkfabriek en/of de 
pastoor. Het archief dient opgeborgen  in zuurvrije dozen en niet zomaar  los 
door elkaar op stapels gelegd. 

‐ De  inventarisatie  moet  gebeuren  door  een  bevoegd  persoon  volgens  een 
schema dat wordt voorgesteld door het Rijksarchief. Van de inventaris stuurt 
men best een exemplaar naar het rijksarchief en naar het bisdom. 

‐ Raadpleging  van  het  parochiearchief  dient  ter  plaatse  te  gebeuren  onder 
toezicht van een verantwoordelijk persoon en mag niet uitgeleend worden. Bij 
consultatie  dient men  nota  te  nemen  van  de  gebruiker,  de  datum  en  de 
geraadpleegde bron. 

‐ Er  kan  misschien  een  oproep  worden  gedaan  in  het  parochieblad/ 
preekstoel/plaatselijke weekblad  om  “uitgeleend”  archief  terug  te  brengen 
naar de pastorie.  

‐ Waar de parochie wordt opgeheven,  is het wenselijk dat het parochiearchief 
wordt overgebracht, hetzij naar het rijksarchief in de provincie, hetzij naar het 
archief van het bisdom waarvan de continuïteit van bewaring is verzekerd. Wat 
ook kan is het parochiearchief overbrengen naar de “moederparochie”. Liefst 
niet naar een privaat‐rechterlijke  instelling ook al  is de  zetel hiervan nog  zo 
nabij. 

Samengevat:  

‐ Een parochiearchief kan vrij omvangrijk zijn en kan weergevonden worden in 
het rijksarchief, in het bisdom en in de pastorie.  

‐ Het  is duidelijk: Parochiearchief  is bijzonder waardevol bij het opstellen niet 
alleen van de geschiedenis van de parochie,  

‐ maar  evenzeer  van  belang  is  voor  het  demografisch,  genealogisch,  socio‐
economisch en linguïstisch onderzoek van een parochie/gemeente. 

‐ Daarvoor is evenwel een goed geordend en optimaal bewaard parochiearchief 
meer dan nuttig en daar moet nog verder aan gewerkt worden.  
 

Jaak Ockeley 


