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Verslag van de studienamiddag 
Heemkunde Actueel 2016
Nieuwe invalshoeken voor het heemkundige 
verhaal
Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten 
vaak van onschatbare waarde. Ze brengen niet 
alleen het verleden van een lokale gemeenschap 
in kaart, maar ontsluiten lokaal erfgoed op laag-
drempelige manieren. Het onderzoek naar ons 
verleden is in voortdurende beweging. Uit welke 
vernieuwende onderzoekstechnieken en metho-
dologieën kan de hedendaagse heemkundige 
putten? Welke nieuwe bronnen staan ter beschik-
king? Dit zijn slechts enkele van de vragen die aan 
bod kwamen op de zesde editie van onze studie-
dag Heemkunde Actueel op 19 november 2016. 
In dit artikel vind je een kort verslag van de dag 
en lees je ook wie op het einde van de dag de 
nieuwe Ambassadeur Heemkunde Vandaag werd.

Het namiddagprogramma ging van start met drie 
parallelsessies waaruit elke deelnemer er één kon 
kiezen. De sessies hadden uiteenlopende thema’s: 
regionaal nieuws, tekstaffiches en bisdomarchie-
ven.

Kranten zijn ongetwijfeld een belangrijke bron voor 
lokaal erfgoedonderzoek. In de eerste sessie rond 
regionaal nieuws vertelde Susanna De Schepper 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek eerst meer over 
Abraham.¹ Deze onlinecatalogus geeft je zicht op 
de bewaarplaats van maar liefst 7.300 Belgische 
krantentitels uit de periode 1830-1950 in meer 
dan honderd Vlaamse erfgoedinstellingen. Met één 
zoekopdracht kan je uitvissen waar een bepaalde 
krant (en welke nummers) bewaard wordt en met 
een beetje geluk kan je de krant ook online bekij-
ken. 

Vervolgens lichtte Karen Vander Plaetse (Vlaams 
Instituut voor Archivering) het platform Nieuws 
van de Groote Oorlog toe. Op deze website vind 
je meer dan 360.000 pagina’s persmateriaal uit de 
Eerste Wereldoorlog uit verschillende bewaarinstel-
lingen. De krantenpagina’s zijn bovendien door-

zoekbaar gemaakt, waardoor je gemakkelijk van 
thuis uit onderzoek kan doen. Je vindt er ook meer 
dan alleen maar nieuws dat een link heeft met de 
Eerste Wereldoorlog.²

Deelnemers van de eerste sessie kwamen meer te weten 
over Abraham en Nieuws van de Groote Oorlog.

Met de herdenking van honderd jaar Eerste We-
reldoorlog is de aandacht voor deze periode groot 
in de afgelopen jaren. Een andere bron die in een 
tweede sessie in de kijker kwam, zijn tekstaffiches. 
De affiches werden gebruikt om de bevolking in te 
lichten over de oorlog en de gevolgen ervan voor 
de gewone burger. Zo kon men vernemen dat de 
bezetter bepaalde goederen opeiste of de prijs van 
een bepaald levensmiddel vastlegde. Ze laten ons 
toe om verder te kijken dan het militaire aspect van 
de oorlog en geven een beeld op het dagelijks leven 
in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Helaas 
zijn dergelijke affiches amper toegankelijk.

Het Stadsarchief Gent startte daarom het project 
‘Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tij-
dens de Eerste Wereldoorlog’.  Verschillende part-
ners lieten hun tekstaffiches digitaliseren en van-
daag kan je er heel wat bekijken via het internet. 
Maar daarmee was het verhaal niet af. Want hoe 
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maak je de inhoud nu bekend aan een groter pu-
bliek? Projectleider Tim De Doncker (Stadsarchief 
Gent en UGent) gaf uitleg over de voor- en nadelen 
van crowdsourcing. 

Tim De Donkcer gaf uitleg over de voor- en nadelen van 
crowdsourcing.

In dit project heeft men gebruik gemaakt van www.
velehanden.nl. Op deze website zijn vele duizenden 
potentiële vrijwilligers actief. De vrijwilligers voeren 
bepaalde gegevens op de affiches in een databank 
in. Daardoor kunnen die gegevens ook ingezet wor-
den voor onderzoek. Crowdsourcing bood het pro-
ject de mogelijkheid om meer dan 200 vrijwilligers 
in te schakelen. Naast het eigenlijke werk, bood het 
ook de kans om promotie te voeren voor het pro-
ject. Tegelijk is er aan deze werkwijze wel een prijs-
kaartje aan verbonden. Heb jij of je erfgoedorgani-
satie tekstaffiches in je collectie? Wil je kijken hoe 
je je collectie kan laten digitaliseren en ontsluiten? 
Neem dan zeker contact op via Tim.DeDoncker@
Stad.Gent.

In de derde sessie sprak Gerrit Vanden Bosch van 
het Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen over 
de bisdomarchieven en hun onderzoekspotenti-
eel voor heemkundigen. De lokale geschiedenis is 
doorweven met het verhaal van de kerk. De weg 
naar het archief van de lokale parochie is dan ook 
een vertrouwd pad. Maar om de documenten goed 
te plaatsen, is het zeker nuttig om de structuur 
voor ogen te houden waarin deze parochie werk-
zaam was. Zo weet iedereen wel dat je ook eens 
kan zoeken in de archieven van de dekenij of het 
bisdom. Maar dan moet je wel rekening houden 
dat de grens van de bisdommen wel eens werden 
gewijzigd in de loop der eeuwen. Gerrit Vanden 

Bosch gaf toelichting op enkele bronnenreeksen die 
voor heemkundigen en lokale onderzoekers van be-
lang zijn. Voorbeelden daarvan waren de decanale 
visitatieverslagen en de Acta Episcopalia. Ook voor 
het onderwijs in je gemeente zijn de bisdomarchie-
ven soms een rijke bron. Zo kan je er negentiende-
eeuwse inspectieverslagen aantreffen.4 

In de derde sessie sprak Gerrit Vanden Bosch over de 
bisdomarchieven en hun onderzoekspotentieel voor  
heemkundigen.

In het tweede deel van de namiddag had elke deel-
nemer opnieuw keuze uit een van drie parallelses-
sies over de databanken ODIS en Cartesius of de 
inventarisatie van graftekens. 

In de eerste sessie lichtten Joris Colla en Peter 
Heyr man (KADOC) toe hoe lokale onderzoe-
kers de ODIS-databank als instrument voor lo-
kaal historisch onderzoek kunnen inzetten. ODIS 
(www.odis.be) is een grote onlinedatabank die het 
Vlaamse middenveld wil beschrijven. Je kan er op 
relatief korte termijn de basisgegevens terugvinden 
van heel wat organisaties, maar ook van beroemde 
en minder beroemde personen, gebouwen, gebeur-
tenissen, archieven en tijdschriften. Verschillende 
partners voeren uiteenlopende gegevensreeksen 
in. Als onderzoeker laat het je toe om heel snel be-
trouwbare informatie te vinden. Niet dat er geen 
enkele fout in de databank is geslopen, maar ieder-
een heeft de kans om ondertussen de fout te laten 
rechtzetten. Meer informatie kan je vinden in het 
artikel dat Joris Colla in deze Bladwijzer schreef. 
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Joris Colla en Peter Heyrman (foto) vertellen hoe lokale 
onderzoekers de ODIS-databank als instrument voor 
lokaal historisch onderzoek kunnen inzetten.

In 2015 ging de portaalsite Cartesius online.5 Het 
Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Konink-
lijk Museum voor Midden-Afrika en het Nationaal 
Geografisch Instituut bundelden hun krachten om 
hun historische geografische collecties te ontslui-
ten voor het grote publiek. 60.000 oude kaarten 
of luchtfoto's werden zo voor iedereen toeganke-
lijk. Marc Carnier (Rijksarchief Leuven) gaf in de 
tweede sessie aan dat hiermee nog geen einddoel 
werd bereikt. Vernieuwend is de geografische zoek-
mogelijkheid. Je kan op een hedendaagse kaart het 
gebied aanduiden waar je de oude kaarten van wil 
zien. De zoekmachine toont je daarna de gewenste 
kaarten. Maar je kan ook zoeken op trefwoord, op 
schaal, op datum, enzovoort. Je kan op de website 
je eigen kaartenboek samenstellen. Maar het ver-
haal gaat verder: je kan ook kaarten aanvullen of 
aanpassen en het resultaat voor anderen toegan-
kelijk maken.

Cartesius is een samenwerking van het Rijksarchief, de 
Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut.

Tot slot vertelde Linda Van Santvoort (UGent en 
Epitaaf vzw) in de derde sessie het verhaal van de 
inventarisatie van graftekens. Epitaaf vzw ontwik-
kelde in 2004 een inventarisatiefiche voor de regis-
tratie van graftekens.6 De fiche kreeg in 2015 nog 
een update na een aanpassing van de regelgeving 
en is een handig instrument voor heemkundigen 
om een begraafplaats te beschrijven. Heel wat be-
graafplaatsen staan onder druk en heel wat grafte-
kens hebben betere dagen gekend. Vaak wordt dan 
de vraag gesteld welke graftekens de moeite zijn 
om te bewaren. Een vraag die gemakkelijker gesteld 
is dan beantwoord. Want niet iedereen kijkt op  
dezelfde manier naar een begraafplaats. Voor de een 
is het leven van de overledenen een reden om een 
graf te bewaren (bijvoorbeeld een oorlogsslacht-
offer of een prominente politicus). Voor de ander 
staat een bijzondere stijl van het grafmonument 
centraal. En nog een ander vindt de architect van 
een grafzerk een argument. Het is duidelijk dat het 
nodig is om alle invalshoeken te bundelen in één 
document: de inventarisfiche.

Epitaaf vzw ontwikkelde in 2004 een inventarisatiefiche 
voor de registratie van graftekens.

Met voorbeelden toonde Linda Van Santvoort 
hoe de informatie visueel kan ontsloten worden. 
Tegelijk gaf ze ook mee dat de fiche wel heel erg  
uitgebreid was, zodat het toch heel tijdrovend is 
om een volledige begraafplaats op deze manier te 
beschrijven. Maar soms is het voor een heemkundi-
ge kring niet altijd nodig om alle velden in te vullen 
of om ieder grafmonument op de begraafplaats te  
beschrijven. De fiche is een instrument, waarbij 
men ook minder vanzelfsprekende aspecten in de 
kijker kan plaatsen.
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Na deze twee reeksen parallelsessies werd de dag 
afgesloten met de bekendmaking van de derde Am-
bassadeur Heemkunde Vandaag. Sinds 2014 wordt 
deze prijs toegekend aan een vrijwilliger, een vrijwil-
ligersvereniging of een actie met, voor of door vrij-
willigers, die heemkunde op een positieve en eigen-
tijdse manier bij een breed publiek heeft gebracht. 
Heemkunde Vlaanderen wil met deze eretitel graag 
innovatieve methodes, originele projecten, maar 
ook begeesterende figuren uit het heemkundig veld 
in de kijker zetten. 

De procedure ging als volgt: tot eind mei 2016 
konden kandidaten worden voorgedragen door 
de leden van de algemene vergadering van Heem-
kunde Vlaanderen. De nieuwe Ambassadeur werd 
verkozen door een jury samengesteld uit leden van 
de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde, uit 
de brede sector, de academische wereld en externe 
experten en de winnaar van het jaar voordien. Zij 
kozen drie genomineerden die op de Heemdag op 
8 oktober 2016 in Izegem aan het publiek werden 
voorgesteld. Op Heemkunde Actueel zou dan de 
uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden.

De Ambassadeur van vorig jaar, Erfgoed Balen, 
was op Heemkunde Actueel 2016 vertegenwoor-
digd door voorzitter Richard Vermeulen. Hij bena-
drukte dat de jury haar waardering en bewondering 
uitsprak voor het vele en prachtige werk op vrijwil-
lige basis door alle kandidaten voor de heemkunde 
in Vlaanderen. De keuze was dus niet evident. Na 
rijp beraad werden de volgende drie inzendingen 
genomineerd:

• De eerste nominatie was voor Heemkundige 
Kring De Vreedsel uit Lanklaar (Limburg). Wat 
de jury vooral bekoorde in de werking van deze 
kring, is het nieuwste project rond de kunst 
van René Simons. Dat weten ze met veel  en-
thousiasme uit te dragen naar een heel breed 
en gevarieerd publiek. Het project is een mooi 
en laagdrempelig (vakoverschrijdend) educa-
tief project op het snijvlak van kunst en erf-
goed. Het is bovendien erg origineel omdat het 
‘zwerfgoed’ (schilderijtjes van de omgeving die 
veelal in particuliere collecties zitten) in kaart 
brengt en ontsluit. Uit dit totaalproject blijkt 
dat de waarde van erfgoed (en kunst) meer is 
dan de financiële waarde. Het project is tevens 
een schitterend voorbeeld van samenwerking 

tussen vrijwilligers, scholen en professionele 
erfgoedspelers zoals de provincie Limburg en 
de erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

• De tweede genomineerde was de Erfgoedkring 
8460 Oudenburg (West-Vlaanderen). Deze 
piepjonge erfgoedvereniging, die pas in 2014 
werd opgericht, is er in deze korte tijdspanne 
in geslaagd uit te groeien tot een dynamische 
en volwaardige vereniging met een meer dan 
uitzonderlijke werking. Er wordt een geslaagde 
combinatie nagestreefd van klassieke erfgoed-
zorgtaken met vernieuwende activiteiten, om-
kadering en invulling, net om de brede doel-
groep te sensibiliseren én lokale inbedding en 
relevantie te bereiken. Hiervoor wordt met suc-
ces samengewerkt met scholen, allerhande ver-
enigingen en de lokale overheid, absoluut het 
voorbeeld van een hedendaagse heemkundige 
werking.   

• Tot slot werd als derde de Werkgroep Mercurius 
uit Grobbendonk (Antwerpen) genomineerd. 
Deze werkgroep slaagt er in om niet-evidente 
collecties en minder nabij verleden (archeo-
logie) onder de aandacht te brengen van het 
brede publiek én van de politiek. De sluiting 
van een archeologisch museum was voor hen 
een kans om de collecties op een andere ma-
nier te ontsluiten. Hun inspanningen lonen dui-
delijk want ze slaagden er in om de gemeente 
opnieuw warm te maken voor een nieuw mu-
seum. Professionele kennis en competenties 
worden ingezet en gekoppeld aan waardevol 
vrijwilligerswerk, waardoor de initiatieven van 
de werkgroep erg hedendaags ogen. Het toont 
aan dat ook jonge (nog professioneel actieve) 
mensen in hun vrije tijd met het verleden bezig 
kunnen zijn.   

De jury heeft na rijp beraad unaniem besloten de 
titel van 'Ambassadeur Heemkunde Vandaag' voor 
2016 toe te kennen aan Erfgoedkring 8460 Ou-
denburg. Van de erfgoedkring werd een filmpje 
gemaakt dat ook het publiek erg kon smaken. Je 
kan het filmpje bekijken via http://ambassadeur.
heemkunde-vlaanderen.be. 

Naast het filmpje en de trofee, kreeg de nieuwe 
Ambassadeur ook een forum op onze studiena-
middag. Voorzitter Koenraad Blontrock nam het 
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woord en dankte alle vrijwilligers die mee instaan 
voor de werking van hun vereniging.

Koenraad Blontrock dankte alle vrijwilligers die betrokken 
zijn bij hun vereniging.

Oproep Ambassadeur Heemkunde 
Vandaag 2017
Ook in 2017 gaat Heemkunde Vlaanderen op zoek 
naar een nieuwe ambassadeur. Kandidaten mogen 
alvast hun dossier inzenden. Op de website van 
Heemkunde Vlaanderen vind je alles over deze pro-
cedure http://ambassadeur.heemkunde-vlaande-
ren.be.

De genomineerden delen we mee op de Heemdag 
in Sint-Niklaas op 7 oktober 2017 en de bekend-
making van de uiteindelijke Ambassadeur 2017 
volgt op de komende editie van Heemkunde Actu-
eel op 18 november 2017. 
We hopen uiteraard jullie daar opnieuw te mogen 
verwelkomen!

Het team van Heemkunde Vlaanderen

EINDNOTEN

1. Meer informatie kan je vinden in: E. De Ridder en S. De Schepper, 'Abraham – Catalogus van Belgische 
Kranten’, Bladwijzer (2016), nr. 17.

2. Meer informatie kan je vinden in: J. Claeys, B. Declercq en K. Vander Plaetse, ‘Nieuws van de Groote 
Oorlog voor heemkundigen’, Bladwijzer (2015), nr. 15.

3. https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_gnt_tagging
4. ODIS: www.odis.be - archievenoverzichten van de bisdommen Mechelen-Brussel, Brugge, Gent
 Archiefbank Vlaanderen: www.archiefbank.be
 Eigen webpagina via Kerknet: 
 https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/raadpleeg-het-bisschoppelijk-archief
5. www.cartesius.be
6. www.epitaaf.org
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BELGIË, LAND VAN 
BELOFTE?
INDIVIDUELE VREEMDELINGENDOSSIERS 
ALS BRON VOOR LOKALE 
MIGRATIEGESCHIEDENIS
Migratie is van alle tijden. De twee en een half 
miljoen vreemdelingendossiers die voor de jaren 
1840-1951 in het Algemeen Rijksarchief te Brussel 
worden bewaard, zijn daarvan stille getuigen. Als 
historische bron zijn individuele vreemdelingen-
dossiers onderbenut. Nochtans bieden ze talloze 
onderzoeksmogelijkheden voor heemkundigen en 
genealogen. In dit artikel lees je er meer over.

Sarah Heynssens was lesgever van de cursusreeks ‘Hoe 
schrijf ik een historisch verantwoorde tekst? Vreemde-
lingendossiers als bron voor de lokale geschiedenis’ in 
Leuven, een organisatie van Heemkunde Vlaanderen 
en het Rijksarchief. Tijdens een vierdelige cursusreeks 
in november en december 2016 nam ze samen met de 
deelnemers de individuele vreemdelingendossiers van de 
Vreemdelingenpolitie onder de loep.
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HISTORISCHE ACHTERGROND VAN 
DE VREEMDELINGENDOSSIERS

WAT IS EEN VREEMDELINGENDOSSIER?
In 1832 richtte de jonge Belgische Staat een Open-
bare Veiligheidsdienst op. Die had als opdracht de 
openbare orde op het grondgebied te verzekeren. 
De dienst, die vanaf 1840 officieel onder het Mi-
nisterie van Justitie viel, was onder meer verant-
woordelijk voor de registratie van nieuwkomers in 
het land. De registratie gebeurde door de Vreem-
delingenpolitie die voor elke vreemdeling die het 
land binnenkwam een dossier opende. Met deze 
maatregel was België een van de koplopers in Eu-
ropa. Voor haar dagelijks functioneren werkte de 
Vreemdelingenpolitie nauw samen met gemeen-
tebesturen, lokale politie en rijkswacht. Nieuwko-
mers dienden zich aan te melden in de gemeente 
van aankomst waar ze werden ingeschreven in het 
bevolkingsregister. De lokale autoriteiten verzamel-
den via een inlichtingenformulier informatie over 
de identiteit, financiële middelen en het gedrag van 
de migranten en stuurden deze gegevens vervolgens 
door naar de Vreemdelingenpolitie in Brussel. Daar 
ontstond een centrale, nationale ‘databank’ die 
toeliet elke geregistreerde migrant te identificeren 
aan de hand van diens individueel dossier. Naast 
de duizenden gewone stervelingen hadden ook be-
kende migranten zoals Victor Hugo, Paul Verlaine 
en Karl Marx een dossier.

De vreemdelingendossiers zijn niet alleen een uit-
stekende bron voor genealogisch onderzoek. Ze 
bieden ook de mogelijkheid om te onderzoeken op 
welke manier vreemdelingen op politiek, econo-
misch of cultureel vlak met de Belgische samenle-
ving in contact kwamen. Tegelijk zijn de dossiers 
een bron die kritisch moet worden benaderd. Ze 
vormen namelijk de neerslag van een wantrouwige 
houding van de overheid ten aanzien van de activi-
teiten van vreemdelingen. De rijk gedocumenteerde 
vreemdelingendossiers verschaffen zowel informa-
tie over de identiteit van vreemdelingen als over 
hun afkomst, waar ze zich vestigden, de beroepen 
die ze uitoefenden, de netwerken die ze opbouw-
den en hun eventuele criminele parcours.

BEWAARPLAATS EN BEWARING
De lokale autoriteiten maakten per vreemdeling 
een dossier aan en stuurden hiervan een kopie naar 
de Openbare Veiligheid in Brussel. Bijgevolg kun-

nen vreemdelingendossiers zowel op lokaal als op 
nationaal niveau geraadpleegd worden. Het Alge-
meen Rijksarchief te Brussel bewaart de centrale 
dossiers, gemeente- en stadsarchieven bewaren de 
lokale dossiers. Het Antwerpse stadsarchief bezit 
bijvoorbeeld de integrale reeks van 134.900 vreem-
delingendossiers voor de periode 1842-1910. Deze 
dossiers zijn raadpleegbaar via de online data-
bank.¹ Ook het Brusselse en Leuvense stadsarchief 
bewaren een volledige reeks vreemdelingendossiers 
vanaf 1860.² In de kleinere gemeentearchieven zijn 
de vreemdelingendossiers echter zelden bewaard 
gebleven. Wel kan soms briefwisseling tussen de lo-
kale autoriteiten en de Vreemdelingenpolitie wor-
den teruggevonden.

De eerste sessie van de cursusreeks vond plaats in het 
Stadarchief van Leuven waar de deelnemers de vreem-
delingenregisters konden bekijken. Ze kregen ook te zien 
waar de dossiers in het depot opgeslagen werden. Thomas 
Verbruggen gaf er uitleg over hoe hij de vreemdelingen-
dossiers gebruikt voor zijn onderzoek naar buitenlandse 
dienstmeiden in de negentiende eeuw in België.

Tussen 1840 en 1890 legde de Vreemdelingenpo-
litie op nationaal niveau ongeveer 500.000 vreem-
delingendossiers aan. In de daaropvolgende jaren 
steeg het aantal vreemdelingen, waardoor aan het 
begin van de Eerste Wereldoorlog de Vreemdelin-
genpolitie reeds één miljoen nieuwkomers regis-
treerde. Vanaf dan ging het steeds sneller en kwa-
men er steeds meer inwijkelingen het land binnen. 
Tussen 1919 en 1943 maakte de Openbare Veilig-
heid nog eens een miljoen dossiers aan. In 2000 
waren reeds zo’n vijf miljoen dossiers geopend en 
vandaag staat de teller op acht miljoen. Het gros 
van de bewaarde dossiers dateert dus van de laat-
ste 50 jaar. Deze recente dossiers bevinden zich 
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nog bij de dienst Vreemdelingenzaken, de opvolger 
van de Vreemdelingenpolitie.

Aantal nieuwe dossiers tussen 1850 en 1910.

Van de circa 500.000 dossiers die werden geopend 
tussen 1840 en 1890 zijn er vandaag nog ongeveer 
120.000 bewaard gebleven. Deze dossiers bestaan 
uit twee reeksen: de gewone vreemdelingendossiers 
en de zogenaamde B-reeks. De B-reeks betreft per-
sonen die als Belg werden beschouwd maar toch 
een vreemdelingendossier hadden. Het is een erg 
gevarieerde groep met onder meer Belgische vrou-
wen die door hun huwelijk met een vreemdeling 
een andere nationaliteit kregen of kinderen van Bel-
gen die in het buitenland werden geboren maar die 
omwille van hun bloedband Belg waren.³ 

Tussen 1888 en 1910 hield de Vreemdelingenpo-
litie een opkuis in haar dossiers. In theorie sneu-
velden tijdens deze selecties alle dossiers die op 
dat moment ouder waren dan 30 jaar en die niet 
langer nuttig waren voor de administratie. De be-
langrijkste reden voor deze selectie was het schrij-
nend plaatsgebrek waar de Openbare Veiligheid 
mee kampte als gevolg van de massale instroom 
van nieuwe immigranten aan het begin van de 
twintigste eeuw. Na de selectieoperaties bleven er 
nog 120.000 negentiende-eeuwse vreemdelingen-
dossiers bewaard. De selectie van de dossiers ge-
beurde op basis van een aantal criteria die toelaten 
de waarde van de bewaarde dossiers in te schatten.

De Openbare Veiligheid bewaarde de dossiers van 
'belangrijke' vreemdelingen en politieke vluchtelin-
gen, de dossiers waarin algemene of principekwes-
ties aan bod kwamen, de uitzonderlijke dossiers 

of dossiers met een zeker intérêt de curiosité. Ook 
de dossiers van vreemdelingen die werden uitge-
leverd of weggestuurd en de dossiers van mensen 
die veroordeeld waren voor ernstige delicten zoals 
diefstal, fraude of schriftvervalsing, overleefden de 
schiftingen. Samen met de nog openstaande dos-
siers, vormden zij de bulk van de bewaarde negen-
tiende-eeuwse vreemdelingendossiers. Hierdoor 
zijn personen met een veroordeling, of personen 
met complexe dossiers en personen die herhaalde-
lijk in contact kwamen met de autoriteiten in het 
archiefbestand oververtegenwoordigd. Anderzijds 
is er een ondervertegenwoordiging van dossiers van 
'gewone' mensen zoals rondreizende handelaars, 
huispersoneel, studenten, artiesten en leerjongens. 
Heel wat dossiers van rondreizende handwerklie-
den, die zo’n 65 procent van het totale bestand uit-
maakten, werden verwijderd omdat de Openbare 
Veiligheid vermoedde dat de meeste handwerklie-
den zich op het moment van de selectie niet langer 
in België bevonden. In 1904 werd bovendien het 
gros van de dossiers van de Franse Communards 
geëlimineerd.4 Uiteindelijk werd van de dossiers 
opgesteld vóór 1876 slechts zes procent bewaard. 
Van de dossiers opgesteld na 1876 werd 22 pro-
cent bewaard. De dossiers geopend na 1888 zijn 
vrijwel integraal bewaard gebleven. 

De negentiende-eeuwse vreemdelingendossiers ge-
ven met andere woorden maar een beperkt zicht 
op mensen die tijdelijk in België verbleven. Het feit 
dat niet-criminele en niet-politiek-actieve personen 
voor een groot deel uit het bestand zijn gefilterd, 
vormt echter geen onoverkomelijk obstakel. Het 
bestand bevat nog steeds voldoende dossiers van 
minder opmerkelijke personen en personen zonder 
strafblad. De dossiers die wel bewaard bleven, zijn 
bovendien erg rijk en bieden talloze mogelijkheden 
voor onderzoekers en genealogen.

RAADPLEGING
Als algemene regel geldt dat individuele dossiers 
pas na 100 jaar raadpleegbaar zijn. Momenteel is 
dat het geval voor de dossiers geopend tot 1917. 
Elk jaar worden zo’n 30.000 dossiers vrijgegeven. 
De raadpleging van recentere dossiers is omwille 
van het vertrouwelijke karakter aan voorwaarden 
onderworpen.  Personen die historisch of genea-
logisch onderzoek willen uitvoeren aan de hand 
van dossiers jonger dan 100 jaar kunnen een ge-
motiveerd schrijven indienen bij het Rijksarchief.  



| 1
2 

|  
 o

nd
er

zo
ek

 - 
19

 2
01

7

Nazaten van een migrant dienen hun verwantschap 
met de persoon in kwestie aan te tonen. Van histo-
rici wordt een ondertekende onderzoeksverklaring 
gevraagd waarin zij verzekeren dat ze geen priva-
cygevoelige gegevens in hun studie bekend zullen 
maken.7

De individuele vreemdelingendossiers zijn toegan-
kelijk met behulp van alfabetisch geordende steek-
kaarten, die in kartonnen en houten fichebakken 
bewaard worden. 

Alfabetische fichebakken met steekkaarten van de Dienst 
Vreemdelingenpolitie (Algemeen Rijksarchief, Bestuur 
Openbare Veiligheid, Dienst Vreemdelingenpolitie.  
Fichebakken)

Deze fichebakken worden niet ter beschikking ge-
steld in de leeszaal maar de onderzoeker heeft vrij 
toegang tot de microfilms en microfiches van de 
steekkaarten.  De steekkaarten zijn alfabetisch op 
familienaam gerangschikt. Per familienaam wor-
den eerst alle mannen alfabetisch opgesomd, dan 
de vrouwen. Elke kaart verschaft de onderzoeker 
informatie over de basisidentiteitsgegevens (naam 
en voornaam, geboorteplaats en datum, nationa-
liteit). Soms wordt deze basisinformatie aangevuld 
met informatie over iemands beroep, familiale  
context en vervolging door de staat.

Alfabetische steekkaart van Bouchat Daina Victorine Vita-
line met dossiernummer 23116B (Algemeen Rijks archief, 
Bestuur Openbare Veiligheid, Dienst Vreemdelingen politie. 
Alfabetische steekkaarten, eerste reeks)

Momenteel worden alle steekkaarten voor de pe-
riode 1840-1890 in een databank ingevoerd. Dit 
zoek instrument zal op de korte termijn de zoek-
tocht naar vreemdelingen uit die periode vereen-
voudigen. Tevens wordt het mogelijk om verschil-
lende onderzoeksvragen met elkaar te combineren.9 
Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om alle vreem-
delingendossiers van Franse mijnwerkers uit de  
periode 1860-1890 snel te vinden. Elke steekkaart 
bevat een uniek dossiernummer dat verwijst naar 
het corresponderende dossier.

De dossiers zijn geordend volgens het oorspron-
kelijke klasseringssysteem van de Openbare Veilig-
heid waarbij de volgnummers chronologisch oplo-
pen naargelang de openingsdatum van het dossier. 
Hoe lager het dossiernummer, hoe ouder het dos-
sier. Dossiers geopend in de negentiende eeuw 
kunnen echter doorlopen tot ver in de twintigste 
eeuw. Dossiers werden geopend bij de registratie 
van de vreemdeling op het grondgebied en gesloten 
bij diens overlijden, bij een naturalisatie of bij een 
geregistreerd (vrijwillig of gedwongen) vertrek uit 
het land. Vele dossiers doofden echter uit omdat 
de Vreemdelingenpolitie geen nieuws over de per-
soon meer ontving. Informatie over personen die 
het land werden uitgezet of vrijwillig verlieten maar 
die daarna terugkeerden, werd toegevoegd aan het 
oorspronkelijke dossier. 
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EVOLUTIE VAN DE OPENBARE VEILIGHEID 
IN DE TWINTIGSTE EEUW 
Vanaf het Interbellum werd er binnen de Open-
bare Veiligheid een onderscheid gemaakt tussen 
Staatsveiligheid en vreemdelingenregistratie.10  
Waar de informatie betreffende staatsveiligheid 
en de eerder administratieve informatie betref-
fende vreemdelingen in de negentiende eeuw in 
één enkel dossier gebundeld was, werd deze van-
af de jaren 1930 gescheiden. Dit betekent dat 
de twintigste-eeuwse vreemdelingendossiers een 
stuk minder informatie verschaffen betreffende 
de politieke activiteiten van vreemdelingen.11 
Op 26 augustus 1977 wijzigde de benaming van 
de Vreemdelingenpolitie in de Dienst Vreemde-
lingenzaken. Deze dienst beheert nog steeds de 
dossiers die werden aangemaakt na 1951. In 
1992 werd de dienst overgeheveld naar het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken waardoor ze 
institutioneel onafhankelijk werd van de Staats-
veiligheid.12 Onderzoekers of families die graag 
recente vreemdelingendossiers inkijken, dienen 
bijgevolg rechtstreeks met de Dienst Vreemdelin-
genzaken contact op te nemen.

INHOUD VAN 
VREEMDELINGENDOSSIERS 

WELKE DOCUMENTEN ZITTEN IN EEN 
VREEMDELINGENDOSSIER?
Vreemdelingendossiers bevatten hoofdzakelijk do-
cumenten die zicht bieden op de burgerlijke staat, 
de zedelijkheid, de activiteiten en de verplaatsingen 
van personen binnen de landsgrenzen. Een eerste 
belangrijk element is de gemeentelijke aankomst-
verklaring of het inlichtingenblad (bulletin de ren-
seignements). De bevolkingsdienst van de gemeente 
waarin de migrant zich inschreef, stelde dit docu-
ment op. Inlichtingenbladen geven aan de hand 
van enkele standaardvragen de basisidentiteitsge-
gevens van een persoon weer: de naam, geboorte-
plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, de gezins-
samenstelling, het beroep, het adres in België, het 
laatste officiële adres in het buitenland, een mora-
liteitsattest en een verblijfsintentie. Bij elke verhuis 
binnen het land werd een nieuw inlichtingenblad 
opgesteld, waardoor de Vreemdelingenpolitie zicht 
kreeg op de mobiliteit van de vreemdelingen op het 
grondgebied. 

Inlichtingenbulletin van de stad Antwerpen over Colles 
Emilie Sarah (Algemeen Rijksarchief, Bestuur Openbare 
Veiligheid, Dienst Vreemdelingenpolitie. Individueel dos-
sier nr. 385526)

Dossiers bevatten ook documenten en akten over 
de interacties van de vreemdeling met de overheids-
diensten. Zo vindt men naast inlichtingenbladen 
ook inlichtingenfiches van de politie betreffende 
moraliteitsonderzoeken terug, akten van huwelijk 
en sterfte, verblijfsadviezen, processen-verbaal, uit-
treksels uit de strafregisters, uitwisseling van gege-
vens met de Rijkswacht, documenten betreffende 
uitzettingen en uitwijzingen, correspondentie met 
Rijksweldadigheidskolonies, enzovoort. 

Soms bevat een vreemdelingendossier ook verwan-
te dossiers, zoals dossiers van echtgenotes, minder-
jarige kinderen of andere familieleden. In dossiers 
die doorlopen tot de 20ste eeuw vindt de onder-
zoeker ook pasfoto’s terug. Het gebruik van foto’s 
werd echter pas courant na 1918, waardoor de 
meeste negentiende-eeuwse dossiers geen of weinig 
illustratiemateriaal bevatten. Op het inlichtingen-
blad is wel steeds een persoonsbeschrijving (signale-
ment) terug te vinden waardoor het toch mogelijk is 
zich een beeld te vormen van de fysieke kenmerken 
van de vreemdeling in kwestie. Dossiers van perso-
nen die een (potentieel) gevaar betekenden voor de 
openbare orde, werden bovendien vaak aangevuld 
met krantenartikels en gravures waarop afbeeldin-
gen, portretten en schetsen voorkwamen.
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Onderschrift: Krantenartikel in Les hommes du jour, 
1884, nr. 28 met portret van de anarchist Antoine 
Cyvoct (Algemeen Rijksarchief, Bestuur Openbare Veilig-
heid, Dienst Vreemdelingenpolitie. Individueel dossier nr. 
401460)

Naarmate de Belgische administratie performanter 
werkte, werden ook de dossiers rijker. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd het vreemdelingenbeleid heel 
wat restrictiever en werd het vrij verkeer van perso-
nen en goederen van de negentiende eeuw beperkt. 
Heel wat nieuwe documenten vonden vanaf dan 
hun weg naar de vreemdelingendossiers: visumaan-
vragen, arbeidsvergunningen, beroepskaarten, aan-
meldingsdocumenten van studenten, enzovoort.13

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN DE 
VREEMDELINGENDOSSIERS
De vreemdelingendossiers bieden tal van onder-
zoeksmogelijkheden. Ze laten toe zowel individuele 
als collectieve migratiebewegingen te reconstrueren 
en kunnen zowel apart als serieel worden gebruikt. 
Net zoals de meeste historische bronnen bieden de 
dossiers echter een beperkte blik op de achterlig-
gende realiteit. Hun voornaamste doel was infor-
matie te verzamelen die toeliet te bepalen of een 
vreemdeling al dan niet op Belgisch grondgebied 

mocht verblijven. Bijgevolg is er een onevenredige 
nadruk op de (potentieel) criminele activiteiten van 
migranten en hebben we minder zicht op aspecten 
zoals hun sociaal-culturele inburgering, privéleven 
en migratiemotieven.14 

Desondanks zijn de individuele dossiers erg nuttig 
voor genealogisch onderzoek. Ze laten toe om de 
mobiliteit van personen binnen en buiten België te 
traceren. De opeenvolgende inlichtingenbladen ge-
ven namelijk gedetailleerd weer waar een persoon 
vandaan kwam, waar hij zich vestigde en hoe zijn 
familiale en professionele leven evolueerde. We 
krijgen niet alleen informatie over waar, wanneer 
en met wie de persoon in kwestie huwde maar ko-
men ook te weten waar en wanneer de kinderen 
geboren werden en of de migrant sociale promotie 
maakte in België of eerder afgleed in armoede. De 
dossiers illustreren ook hoe individuen probeerden 
het steeds striktere controlesysteem te omzeilen, 
bijvoorbeeld door het aannemen van een valse 
identiteit.

Individuele dossiers hebben daarnaast het potenti-
eel om de onderzoeker te informeren over de dage-
lijkse werking van de veiligheidsdiensten: op welke 
manier werden inwijkelingen ontvangen en geregis-
treerd? Wat was het uitwijzingsbeleid en hoe werd 
dit toegepast? Hoe ging de vreemdelingenpolitie 
om met mensen met een nomadische levensstijl? 
De dossiers bieden een zeldzame blik op de manier 
waarop de staat omging met politiek activisme. 
De negentiende-eeuwse dossiers zijn een rijke bron 
voor onderzoek naar anarchisten en socialisten en 
de manier waarop de staat toezicht op hen hield. 
De dossiers van politiek actieve vreemdelingen zijn 
vaak lijvig en omvatten meer informatie dan de 
dossiers van niet-politiek actieve vreemdelingen. 
Bovendien is er vaak een intense correspondentie 
met de buurlanden, waardoor het prille internati-
onale netwerk van veiligheidsdiensten in de negen-
tiende eeuw bloot komt te liggen.

Het quasi volledig ontbreken van egodocumenten, 
documenten waarin we de vreemdeling zelf aan het 
woord zien, is een belangrijk minpunt. Hierdoor is 
de visie van de migrant amper gekend. Dossiers van 
personen die met uitwijzing werden bedreigd, be-
vatten uitzonderlijk wel egodocumenten. In dat ge-
val gaat het hoofdzakelijk om clementieverzoeken 
waarin de migrant uitlegt waarom hij meent dat 
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een verblijf in het land hem moet worden toege-
kend. De rijkdom van deze brieven bestaat erin dat 
migranten een overzicht geven van hun migratie- en 
professionele parcours. Het is weliswaar belangrijk 
op te merken dat het gaat om een gepolijst verhaal 
waarin de migrant een zo positief mogelijk beeld 
van zichzelf schetst.

Sommige beperkingen van de individuele dossiers 
kunnen omzeild worden door de dossiers serieel 
te gebruiken. Veel dossiers vermelden verwante 
dossiers van bijvoorbeeld familieleden, maar ook 
dossiers van mensen met hetzelfde beroep of per-
sonen die in groep naar België migreerden. De ver-
wijzing naar verwante dossiers maakt het mogelijk 
om familiale, sociale of professionele netwerken 
te reconstrueren. Het serieel gebruik van de dos-
siers laat bovendien toe om opeenvolgende migra-
tiestromen te analyseren: wanneer kwam bijvoor-
beeld de Italiaanse migratiestroom op gang?  Om 
hoeveel individuen ging het? Wat waren de regio’s 
van afkomst?  Wat waren de beroepen die Italiaan-
se migranten uitoefenden?  Op die manier kan ook 
de relatie gelegd worden naar bepaalde economi-
sche sectoren zoals bijvoorbeeld de patisserie, de 
mijnbouw of de diamantsector. 

Bij het serieel gebruik van de dossiers dient echter 
steeds in acht genomen te worden dat het slechts 
om een steekproef van de totale vreemdelingen-
populatie op Belgisch grondgebied gaat. Heel wat 
personen werden nooit door de staat geregistreerd 
en omwille van de verschillende selecties, ontbreekt 
de meerderheid van de dossiers van ‘voorbeeldige’ 
vreemdelingen en vreemdelingen die slechts voor 
korte tijd in het land verbleven. Ondanks deze be-
perkingen blijven de vreemdelingendossiers een 
waardevolle bron die onderzoekers toe laat te spit-
ten in de levens van mobiele personen die in klas-
sieke historische bronnen doorgaans volledig afwe-
zig zijn. 

LOKAAL HISTORISCH ONDERZOEK MET  
VREEMDELINGENDOSSIERS
Vreemdelingendossiers zijn een rijke bron voor het 
schrijven van een lokale geschiedenis. In grote ste-
den en gemeenten kunnen onderzoekers aan de 
slag met de lokale vreemdelingendossiers. Ook de 
centrale vreemdelingendossiers van het Algemeen 
Rijksarchief bieden een rijkdom aan informatie die 
nuttig is voor lokale historici. Heemkundigen die de 

vreemdelingendossiers willen gebruiken om de mi-
gratiegeschiedenis van hun gemeente te schrijven, 
zullen echter een specifieke zoekstrategie moeten 
hanteren. De ontsluiting van de vreemdelingendos-
siers aan de hand van de alfabetische steekkaarten 
laat namelijk niet toe na te gaan waar in België een 
vreemdeling zich vestigde. Deze informatie komt 
enkel aan bod in het dossier zelf. Om dit euvel te 
omzeilen kan gebruik gemaakt worden van enkele 
verwante bronnen. Voor de negentiende eeuw bie-
den bevolkingsregisters een oplossing. Aangezien 
vreemdelingen daarin  werden ingeschreven loont 
het doorspitten  van de bevolkingsregisters zeker 
de moeite. Enkele steden stelden bovendien reeds 
vroeg op eigen initiatief een vreemdelingenregister 
avant la lettre op. Dit is onder meer het geval in Leu-
ven waar het stadsarchief verschillende registers 
voor de negentiende eeuw bewaart. Vreemdelin-
genregisters werden pas officieel ingevoerd in 1933. 
Vanaf dan kunnen deze registers gebruikt worden 
om de identiteit van vreemdelingen per stad of ge-
meente op te sporen. 

Tijdens de negentiende eeuw trokken meer mensen 
weg van het platteland dan dat er arriveerden. De 
overgrote meerderheid van de migranten vestigde 
zich in de grote steden of industriële centra zoals 
Brussel, Luik of Antwerpen. Daarom loont het 
de moeite een nauwkeurige blik te werpen op de  
specifieke geschiedenis van de gemeente die je 
wenst te onderzoeken. Waren er bedrijven of  
fabrieken die migranten aantrokken? Namen 
belangrijke notabelen buitenlands personeel in 
dienst? Was er een klooster, een hotel, een opvang-
tehuis of een Rijksweldadigheidskolonie die moge-
lijk opvang bood aan buitenlandse inwijkelingen? 
Op basis van een  literatuurstudie kan een eerste 
inschatting gemaakt worden van het aantal en 
het type vreemdelingen dat naar een welbepaalde  
gemeente kwam. Aan de hand van het profiel van 
de migranten en een inschatting van de periode 
waarin zij arriveerden, kan gericht worden gezocht 
in de bevolkingsregisters. Eens een onderzoeker  
beschikt over die basisgegevens, kan de link  
gemaakt worden met de vreemdelingendossiers die 
bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief. 

AANVULLENDE BRONNEN
Onderzoekers geïnteresseerd in migratiegeschiede-
nis kunnen eveneens hun gading vinden in een aan-
tal verwante bronnen.  Het Algemeen Rijksarchief 
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bewaart naast de individuele vreemdelingendos-
siers ook de Algemene Dossiers van de voorma-
lige Vreemdelingenpolitie. Deze dossiers bestrijken 
de periode 1795 tot 1980 en zijn ontsloten door 
twee inventarissen die online raadpleegbaar zijn.15  
De algemene dossiers behandelen de werking van 
de Vreemdelingenpolitie en een aantal zeer uiteen-
lopende onderwerpen. In de eerste reeks kunnen 
bijvoorbeeld dossiers teruggevonden worden over 
nomadengroepen, circusgezelschappen, berendan-
sers, algemene informatie over paspoorten, werk-
liedenboekjes, politie van het huishoudpersoneel, 
muntvervalsing, theatergezelschappen, specifieke 
groepen migranten, correspondentie met buiten-
landse autoriteiten, enzovoort. 

Postkaart van een nomadenfamilie (Algemeen Rijksar-
chief, Bestuur Openbare Veiligheid, Dienst Vreemdelin-
genzaken, Algemene dossiers, eerste reeks, nr. 556)

Eveneens nuttig zijn de naturalisatie- en domicili-
eringsaanvragen. Vreemdelingen die zich perma-
nent in het land wensten te vestigen, konden Belg 
worden aan de hand van een nationaliteitskeuze of 
gebruikten het statuut van domiciliering om van 
dezelfde rechten te kunnen genieten als de Belgen. 
Naturalisatie- en domiciliëringsaanvragen bevatten 
individuele motivatiebrieven en zijn een aanvulling 
op de gegevens uit de vreemdelingendossiers. Deze 
bron wordt eveneens bewaard in het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel.  De archieven van de Rijks-
weldadigheidskolonies, die bewaard worden in het 
Rijksarchief in Beveren, vormen dan weer een aan-
vulling voor gegevens over de landlopers.17 

De beweging van de bevolking (Mouvements de la 
population) en volkstellingen bieden interessante 
statistische gegevens wat betreft immigratie.18 De 

volksbewegingen geven een overzicht van de ver-
blijfsveranderingen van de bevolking. Per gemeente 
wordt weergegeven hoeveel personen vanuit het 
buitenland er zich vestigden. De gegevens zijn opge-
deeld voor mannen en vrouwen en vermelden ook 
hoeveel personen de stad of de gemeente verlieten 
om zich te vestigen in het buitenland. De volkstel-
lingen bieden een overzicht van de personen in elke 
gemeente geboren in het buitenland en delen deze 
op per afkomstland. Enkel steden en gemeenten 
met minstens 100 migranten zijn opgenomen.19 

Wie onderzoek wil doen naar de problematiek 
van twintigste-eeuwse naoorlogse vluchtelingen 
en de zogenaamde displaced persons, kan gebruik 
maken van de archieven van de Belgische verte-
genwoordiger van het VN Hoge Commissariaat 
voor de Vluchtelingen. Dit archief beslaat de pe-
riode 1944-1988 en wordt eveneens in het Alge-
meen Rijksarchief bewaard. Het archief bestaat 
uit individuele dossiers met aanvraagformulieren 
van kandidaat-vluchtelingen en documenten die  
toelaten het migratieparcours van de vluchtelingen 
te reconstrueren.20

De reeds vermelde bevolkingsregisters blijven ui-
teraard een eersterangsbron voor de identificatie 
van personen. Speuren naar vreemdelingen in be-
volkingsregisters kan tijdrovend zijn, maar is door-
gaans vruchtbaar wanneer de gegevens worden ge-
koppeld aan andere archiefbronnen.

HET IMMIBEL-PROJECT

Dit artikel en de bijhorende cursussenreeks ‘Hoe 
schrijf ik een historisch verantwoorde tekst? 
Vreemdelingendossiers als bron voor de lokale 
geschiedenis’ kwam tot stand in een samenwer-
king tussen Heemkunde Vlaanderen en het Rijks-
archief. Het Rijksarchief is een van de partners 
van het IMMIBEL-project, een samenwerking 
tussen het Rijksarchief, de Vrije Universiteit Brus-
sel, Universiteit Antwerpen en de Université Libre 
de Bruxelles. 

Het IMMIBEL-project beoogt de negentiende-
eeuwse migratie naar België in kaart te brengen 
aan de hand van de vreemdelingendossiers. Het 
project wil de politieke, economische en cul-
turele dimensies van de wisselwerking tussen 
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de vreemdelingen en de Belgische samenleving 
bloot leggen. Hiervoor spitst het zich toe op drie 
soorten migranten die in de bronnen aan bod 
komen: verdreven en ongewenste migranten en 
hun interactie met een repressief staatsbeleid, 
zeelieden die op Belgische schepen voeren en 
die werkzaam waren in een zeer internationaal 
georiënteerde arbeidsmarkt en  ‘kenniswerkers’ 
zoals wetenschappers, technici, academici en in-
genieurs die bijdroegen aan de verspreiding van 
nieuwe ideeën en technologieën in de aanloop 
naar de tweede industriële revolutie. 
BESLUIT

In dit artikel werd dieper ingegaan op de vreem-
delingendossiers van de Openbare Veiligheid als 
historische bron en de onderzoeksmogelijkheden 
die deze dossiers bieden voor lokaal onderzoek. 
De informatie besloten in de dossiers laat toe een 
unieke blik te werpen op het leven van migranten 
en groepen die doorgaans weinig of niet aanwezig 
zijn in klassieke bronnen. De geplande database 
die alle negentiende-eeuwse vreemdelingendossiers 
online doorzoekbaar zal maken, belooft bovendien 
een ware goudmijn te zijn voor iedereen met een 
interesse in de Belgische immigratiegeschiedenis.  

Sarah Heynssens
Projectmedewerker IMMIBEL
Rijksarchief te Brussel
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104.
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105.
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nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/vreemdelingenpolitie/archiefbewaarplaats/BE-A0510/eadid/
BE-A0510_001555_006894_DUT. 

9 Voor meer hierover zie www.immibel.arch.be
10 E. Put, Het ministerie van justitie (1831-1988), Deel I:organisatiestructuur van de centrale administratie en de adviesorganen (Brussel 1990) 

30-31 en 80-91.
11 F. Caestecker en L. Luycks, Het individuele vreemdelingendossier: een uniek bron over migratie en migranten? In Tallier A. 

(red.), Grensgevallen. De vreemdelingenadministratie in België. Akten van de studiedag gehouden op 26 maart 2009, Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 15-18 (Miscellanea Archivistica Studia 190) p. 2-4.

12 Strubbe, ‘De archieven van de voormalige vreemdelingenpolitie’, 104.
13 Caestecker en Luycks, ‘Het individuele vreemdelingendossier’, 3.
14 Ibidem, 2.
15 www.arch.be Vervaeck S., Inventaire des archives du Ministère de la Justice, Administration de la Sûreté Publique (Police des Etrangers). 

Dossiers généraux (Régime français-1914) (Brussel 1968); Plisnier F., Ministère de la Justice. Administration de la Sûreté publique (Police 
des Etrangers). Dossiers généraux: deuxième versement, 1930-1960 [1814-1986] (Brussel 2008).

16 De archieven betreffende nationaliteitskeuze (1893-1910), nationaliteitsverlies (1935-1952) en vestigingsvergunningen (1830-
1924) bestaan eveneens uit individuele dossiers die worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief.

17 De archieven van de Rijksweldadigheidskolonies te Hoogstraten, Merksplas, Rekem en Wortel worden bewaard in het 
Rijksarchief Antwerpen-Beveren.

18 ‘De mouvement de la population et de l’Etat civil : een unieke bron voor historische demografie staat online’, 11 april 2016. http://
arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2016-04-11-de-mouvement-de-la-population-et-de-l-
etat-civil-een-unieke-bron-voor-historische-demografie-in-belgie-staat-online 

19 De volkstellingen werden in België elke 10 jaar gehouden en zijn gepubliceerd. De volkstellingen tijdens de negentiende eeuw 
gebeurden in 1846, 1856, 1866, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920. 

20 ‘Migratiegeschiedenis: 60.000 vluchtelingendossiers naar het Algemeen Rijksarchief’, Aanwinsten, Algemeen Rijksarchief, 20 
september 2016. http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2016-09-20-migratiegeschiede-
nis-60.000-vluchtelingendossiers-naar-het-algemeen-rijksarchief. Aangezien dit archief jonger is dan 100 jaar dient ook hier 
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Hoe schrijf je een 
mentaliteitsgeschiedenis 
van je familie, 
gemeenschap, dorp of 
stad? 
In 2015 publiceerde ik het boek Leven als God in Blan-
den! Mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse 
taalgrensgemeente met een Woordenboek van het Blandens 
dialect. Van bij aanvang probeerde ik in het werk een 
antwoord te bieden op onderstaande vragen:

• Hoe kan je een document produceren dat niet 
alleen de eigen familie kan interesseren maar 
ook een ruimer publiek, jong en oud? Hoe 
het anekdotische, het lokale overstijgen, het 
document zo wetenschappelijk mogelijk onder-
bouwen? Oorspronkelijk  dacht ik een dorps- en 
familiekroniek te schrijven, maar toch hoopte ik 
meteen mijn werk toegankelijk te maken voor 
een ruimer publiek.

• Hoe kan men een verhaal vertellen waar anderen 
zich in kunnen herkennen?

• Hoe de gesproken streektaal, het dialect 
integreren?

• Hoe kan men de heemkundeliteratuur proberen 
te innoveren?

• Hoe pakt men het aan wanneer men geen 
professionele historicus is, zoals ik?

Dat zijn slechts enkele uitdagingen. Men kan ze op 
verschillende manieren aanpakken en daar wil ik het 
in dit artikel net over hebben. Het artikel is opge-
deeld in twee delen: eerst zal ik kort toelichten wat 
men onder mentaliteitsgeschiedenis verstaat, waar-
na ik enkele mogelijke benaderingswijzen zal bespre-
ken om te eindigen met de voornaamste conclusies 
van mijn onderzoek over Blanden. In het tweede deel 
licht ik toe wat ik onder contextuele dialectologie 
versta en hoe ik ze probeer toe te passen.

Leven als God in Blanden

Hoe maak je duidelijk dat je lokale dialect ook 
een taal is? Een van de geijkte manieren om dat 
te doen, is het samenstellen en uitgeven van een 
woordenboek waarin je de woordenschat van je 
plaatselijke dialect (min of meer omvattend) op-
lijst en beschrijft. Het woordenarsenaal van een 
‘echte’ taal staat nu eenmaal te boek. De voorbije 
decennia zijn ook in Vlaanderen heel wat lokale 
dialectwoordenboeken en -lijsten gepubliceerd. 
Doorgaans is dat vooral en uitsluitend nieuws-
waardig binnen de plaatselijke gemeenschap van 
dialectsprekers en voor de uitgeweken dorps- of 
stadsgenoten met heimwee naar hun moedertaal. 
Maar af en toe slaagt een plaatselijke auteur er 
toch in om met iets nieuws te komen.

Eind november zal in het Vlaams-Brabantse Blan-
den, deelgemeente van Oud-Heverlee, zo een bij-
zonder dialectwoordenboek boven de doopvont 
worden gehouden. De auteur ervan, Jean Binon, 
wou namelijk iets heel anders doen dan alleen 
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DEEL 1: HET SCHRIJVEN VAN EEN 
MENTALITEITSGESCHIEDENIS

Mentaliteitsgeschiedenis
Mentaliteitsgeschiedenis (l’histoire des mentalités) is 
een stroming binnen het historisch onderzoek (la 
Nouvelle Histoire) die in Frankrijk ontstond in de ja-
ren 1960 en sindsdien ruim bekend is geworden en 
toegepast.

Hoe kunnen we die mentaliteitsgeschiedenis vorm 
geven? In wat volgt beschrijven we enkele manieren 
om de uitdagingen aan te gaan en halen daarbij en-
kele voorbeelden uit ons boek aan.
In de mentaliteitsgeschiedenis richten we ons niet 
zozeer op de feiten van de Grande Histoire, maar eer-
der op het dagelijkse leven van de mensen (petite 
histoire).
Het voornaamste uitgangspunt voor het schrijven 
van deze mentaliteitsgeschiedenis betreft de vraag: 
‘hoe zouden onze ouders en voorouders reageren 
moesten ze kunnen verrijzen en opnieuw in hun 
dorp wakker worden? Wat zou hen het meest op-
vallen?’ Daarbij ligt de nadruk voornamelijk op de 
contrasten en verschillen. In dit artikel lijst ik de ver-
schillende benaderingswijzen op die ik heb gebruikt 
voor het schrijven van de mentaliteitsgeschiedenis 
van Blanden, om te eindigen met de voornaamste 
conclusies uit mijn onderzoek.

maar dialectwoordjes oplijsten en hun betekenis 
min of meer accuraat beschrijven. Hij vindt dat 
een taalsysteem op zich alleen maar interessant 
is voor taalkundigen en dus geen populariserende 
publicatie nodig heeft. (Het zou ook ontnuchte-
rend zijn om na te gaan hoeveel bezitters van een 
woordenboek van hun lokale dialect dat boek 
ook effectief gebruiken). Taal wordt eerst be-
langrijk en interessant als je ze beschrijft vanuit 
de tijds- en plaatsgebonden gebruikscontext die 
haar gekleurd heeft. Dialectwoorden en -uitdruk-
kingen zijn toegangspoorten tot fragmenten en 
aspecten van verleden tijd. Ze dragen herinnerin-
gen in zich aan het gemeenschapsleven, aan de 
tradities én de vernieuwingen die door genera-
ties van families en inwoners van een lokale ge-
meenschap beleefd en doorgegeven werden. Het 
zijn dan ook hun verhalen en herinneringen die 
het voor de lokale gemeenschap van vandaag de 
moeite waard maken om de dialectwoordenschat 
van gisteren te verzamelen, op te tekenen en toe-
gankelijk te houden.

Het boek ‘Leven als God in Blanden!’ kreeg als 
ondertitel ‘Mentaliteitsgeschiedenis van een 
Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente met een 
Woordenboek van het Blandens dialect’ mee. De 
volgorde zegt hier alles: een verhalende beschrij-
ving van de lokale eigenheid met daaraan toege-
voegd een verklarende lijst met dialectwoorden 
die de taal vormden waarin de Blandenaars van 
weleer hun leven beleefden en alles daarin be-
noemden. De manier waarop de realiteit in taal 
gevat werd, zegt daarbij veel over de krachten, 
wetmatigheden, sociale, culturele en intermense-
lijke verhoudingen die sturend en bepalend wa-
ren. Wie inzicht wil krijgen in de manier waarop 
het Vlaamse plattelandsleven in de naoorlogse 
periode nog gestructureerd was én in de enorme 
veranderingen die daar vervolgens in enkele de-
cennia op vele vlakken tegelijk doorheen geraasd 
zijn, die kan met dit boek en Blanden als voor-
beeld aan de slag. De impact die deze drastische 
en onomkeerbare veranderingen ook in de lokale 
taal en taalverhoudingen teweeg gebracht heb-
ben, beschrijft Jean Binon vervolgens in het taal-
kundige deel van zijn boek.

Rob Belemans

Wat is mentaliteitsgeschiedenis?
Het begrip mentaliteit is niet eenduidig. Er zijn vele 
definities en omschrijvingen, zoals volgens de Fran-
se historicus Robert Mandrou:
‘Een mentaliteit is eigen aan een groep. Zij be-
staat enerzijds uit de voorstellingen die een groep 
zich maakt van de wereld en van de maatschap-
pij waarin zij leeft, en anderzijds uit collectieve 
gedragspatronen zoals rituelen, waarin deze voor-
stellingen worden uitgedrukt en aan volgende ge-
neraties overgedragen. Een mentaliteit heeft naast 
cognitieve ook affectieve componenten. De leden 
van een groep kunnen deelhebben aan een bij die 
groep horende mentaliteit zonder dat zij zich daar 
(geheel) van bewust zijn.’1

Met de toekenning van de Nobelprijs literatuur 
aan de Wit-Russische auteur en onderzoeksjour-
naliste Svetlana Alexijevitsj  kreeg de mentaliteits-
geschiedenis een belangrijke erkenning en bekro-
ning, want dit is de eerste maal dat iemand die dit 
genre bedrijft deze hoge onderscheiding ontvangt.2 
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Antropologische benadering
Deze vraag kan beantwoord worden vanuit een 
antropologisch standpunt, met aandacht voor 
concepten als tijd, ruimte, machtsafstand, onze-
kerheidsvermijding, vrouwelijkheid, mannelijkheid, 
enzovoort. Deze parameters kunnen in een intercul-
tureel kader behandeld worden, met name de tegen-
stelling tussen Russen en Amerikanen, of Belgen en 
Nederlanders. Interessanter voor dit onderzoek be-
treft echter de intraculturele communicatie, namelijk 
de communicatie binnen dezelfde cultuur: het dorp 
of  de regio, of zelfs de familie. Op die manier kan 
men de maatschappij met een frisse blik bekijken. 
Hierbij wil ik de antropologische parameter onze-
kerheidsvermijding toelichten aan de hand van een 
voorbeeld uit mijn boek.

‘In een agrarische context, waar men afhankelijk is 
van de grillen van de natuur, van prijsschommelin-
gen van eieren, boter, graan en dieren is onzeker-
heidsvermijding vanzelfsprekend de algemene ten-
dens, zowel thuis, in het gezin, als op school of op 
het werk. Men is honkvast, gebonden aan het land 
waarvan men moet leven. Toch was mijn groot-
vader aan moeders kant, Laurent Van Espen, een 
vooruitstrevende landbouwer, net zoals zijn vrouw, 
Bomma en zijn zoon, Noenkel Fons. 
Ik hoorde ons Ma altijd vertellen dat haar moeder, 
Bomma, en haar vader Laurent Van Espen zeer ver-
nieuwend, zelfs revolutionair waren voor hun tijd. 
Noenkel Fons was als bedrijfsleider in het verede-
lingsstation in Heverlee een professioneel opgelei-
de landbouwer. Bij Noenkel Fons was er een gewo-
ne schuur maar ook een veldschuur, een unicum in 
ons dorp, en silo’s voor kuilgras, de eerste in Blan-
den. Op die manier kon men groenvoeder voor de 
winter bewaren, iets wat men later op grote schaal 
heeft gedaan. Intussen hebben onze boeren het 
Amerikaanse voorbeeld gevolgd en zijn ze ook maïs 
als groenvoeder beginnen te telen. Met die voeder-
maïs kan men op dezelfde oppervlakte immers een 
veel grotere opbrengst halen dan met gras.’

Vertrekken vanuit de eigen leefwereld
Het spreekt vanzelf dat men eerst schrijft over wat 
men het best kent: zijn eigen familie. Om de lezer 
te interesseren mag je je daartoe natuurlijk niet be-
perken. Toch vormen die familieleden een soort van 
kapstok om het over meer algemene aspecten van 
het dagelijks leven van toen te hebben en alles in een 
ruimer kader te plaatsen.

Wanneer ik het bijvoorbeeld over mijn grootvader 
heb, die houthandelaar, paardenhandelaar, land-
bouwer en caféhouder was, ga ik verder in op het 
belang van de trekpaarden (‘Trekpaarden waren in 
trek’). Bij de voorstelling van mijn vader ga ik dieper 
in op de houthandel, vermits hij houthandelaar was 
van beroep. Bij het portret van mijn moeder heb ik 
het over de school van toen. Als zoon van een on-
derwijzeres en met een zus, die ook onderwijzeres 
was, heb ik het hele schoolgebeuren van nabij kun-
nen volgen. De boerenstiel thuis en bij mijn oom en 
tante vormt de aanleiding om het over de evolutie 
van de landbouw in het algemeen te hebben.

Verband met het heden 
Hoewel ik het vooral over het verleden heb, pro-
beer ik toch het verband met het heden te leggen. 
Het is voor de lezer immers interessant te kunnen 
vergelijken, de evolutie duidelijk te zien. Vaak is die 
spectaculairder dan men op het eerste zicht zou 
denken. Hierbij een voorbeeld in verband met de 
dorpsschool.

De Gemeentelijke Basisschool van Blanden, De Lijs-
terboom, telde in mijn jeugd vijf klassen in het to-
taal. Nu zijn er alleen al zes kleuterklassen. We zijn 
gaan praten met de schooldirecteur om de huidige 
toestand te kunnen vergelijken met vroeger. De ba-
sisschool is nu een echte kmo geworden met een 
dertigtal personeelsleden.

Ook met de voorzitter van de Koninklijke Harmo-
nie De Weergalm van Meerdael hebben we de ver-
gelijking met vroeger gemaakt. De harmonie is niet 
te vergelijken met de fanfare waarin ik zelf twintig 
jaar heb gespeeld toen het bier nog dé zuurstof en 
brandstof van de muzikanten was.
Een van mijn oudste informanten, een gepensio-
neerde boer, wees me op de metamorfose en op de 
spectaculaire productiviteitsstijging in de landbouw.

De graanoogst
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Wanneer ik het over het eten en drinken van vroeger 
heb, vermeld ik ook een aantal actuele tendensen: 
verfijning, internationalisering, diversiteit, variëteit, 
mediatisering (kookwedstrijden en kookprogram-
ma’s op tv), groter restaurantaanbod en populari-
sering van het restaurantbezoek, enzovoort.

Betrek andere families uit het dorp
Het is aan te bevelen zich niet te beperken tot de ei-
gen familie maar er ook van meet af aan de grootste 
families van het dorp bij te betrekken. Zo is het in-
dividueel opzet tot een collectief project uitgegroeid 
en die groepsdynamiek heeft wonderen gedaan, 
want daardoor steeg het aantal geïnteresseerden en 
informanten gevoelig. Dit was bijvoorbeeld belang-
rijk bij het verzamelen van het iconografisch mate-
riaal (bijvoorbeeld foto’s) en voor de dialectstudie.

Getuigenissen van de 
Tweede Wereldoorlog
Dankzij de briefwisseling van mijn ouders tijdens de 
mobilisatie en de krijgsgevangenschap van mijn va-
der in Duitsland kon ik enkele van hun ontroerende 
getuigenissen publiceren. Die geven een goed idee 
over de impact, de perceptie van de oorlog in een 
klein dorp zoals Blanden, gelegen in de buurt van 
Leuven waar er hevig gebombardeerd werd. Beklij-
vend is het ook om te lezen in welke onzekerheid 
een moeder leeft die alleen met twee peuters achter-
blijft. Na de achttiendaagse veldtocht werd mijn va-
der gevangen genomen en naar Duitsland gevoerd. 
Zij wist lange tijd niet waar hij verbleef en toen de 
geallieerden Duitsland begonnen te bombarderen 
vreesde zij dat ook hij slachtoffer kon worden. Hij is 
gelukkig gezond en wel teruggekeerd.

Narratief paradigma

Het narratief paradigma wordt vaak zelfs in weten-
schappelijke artikels gebruikt omdat het een univer-
seel procedé is. Bij het schrijven van mentaliteitsge-
schiedenis ligt het voor de hand dat men een verhaal 
vertelt dat gebaseerd is op de eigen ervaringen en 
herinneringen. 

‘Te veel auteurs denken dat hun tekst interessanter 
wordt als ze het over abstracte denkbeelden heb-
ben. Ze vergissen zich. Vertellen is beter dan uitleg-
gen. En tonen is nog beter dan vertellen. Daarbij 
komt dat elke boodschap voor de lezer meer be-
tekenis krijgt als ze over mensen gaat, en dan nog 
liefst over de lezer zelf.’3

Ik vertel over mijn familie, over wat mij is overko-
men, over wat ik zelf heb meegemaakt maar probeer 
toch ook alles van op een zekere afstand te bekijken, 
in perspectief te plaatsen, te duiden. Hierbij bij wijze 
van voorbeeld een anekdote uit mijn fanfaretijd:

‘Als het eug woater was moesten de pataikes afgegou-
te worden. Ook toen we na 1962 op het podium 
van de Kursaal bij Polle van Jommeke van Polle en Clara 
van Weeke De Moilder gingen repeteren, gebeurde 
het dat een muzikant reeds na twee of drie stuk-
ken zijn behoefte moest doen. Daaruit volgde dan 
steevast de logische conclusie: Dan goan mallemoal 
moa ne kie pisse!

Die raad werd unaniem verwelkomd en meteen 
door alle muzikanten opgevolgd. ledereen trok 
naar het café om zen petaikes af te gete. Voor de ver-
woede kaarters bleef het niet bij er allega iene pakke. 
Ze waren meteen nen beum aan het spelen; vaak de 
revanche, de revens (van het Franse revanche) van 
de boom die ze vóór de repetitie al hadden uitge-
speeld. Toen hadden ze misschien al met de dame 
bleut gezeite, waren ze met pies of klaan pies voor de 
dag gekomen of hadden ze verloren omdat ze niks 
dan blenzen (kleine kaarten) hadden gekregen.

De pauze was het geschikte ogenblik om de ka-

De bietenoogst in 1924.

‘Le Paradigme de Narration est une théorie pro-
posée par Walter Fisher en 1984, selon laquelle 
toute communication significative est une for-
me de narration d'histoire ou un compte-rendu 
d'évènements, de sorte que les humains conçoi-
vent la vie comme une suite de narrations se fai-
sant suite, chacune possédant ses propres con-
flits, personnages, commencement, milieu et fin). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
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chel bij te vullen met hout dat aan weerskanten van 
de trap naar de koer hoog opgestapeld lag.

Voor de muzikanten met een vals gebit (eitkoamer 
of gebed) was de pauze het gedroomde moment 
om hun gebit of tandstuk nog eens duchtig met 
cementite te bestrooien zodat het vast zat voor de 
rest van de avond. Geen appetijtelijke vertoning, 
dat niet, maar het alternatief was ophouden met 
spelen zoals het vroeger gebeurde met al wie aan 
valse tanden toe was. De cementite circuleerde dan 
ook van de ene vals gebitdrager naar de andere. 
Neen, solidariteit was voor de muzikanten geen ij-
del begrip!’4

Conclusies 
Ik baseer me vooral op mijn persoonlijke herinne-
ringen, maar ik probeer zoveel mogelijk te duiden, 
krachtlijnen en tendensen te ontdekken en alles in 
een ruimer kader te plaatsen en wetenschappelijk 
te onderbouwen, hierbij terugkoppelend aan mijn 
hoofdvraag: Wat zou onze ouders en voorouders 
het meest opvallen, indien ze vandaag opnieuw in 
Blanden zouden leven? We hernemen enkele opval-
lende evoluties en tendensen.

Geen bosdorp, geen landbouwersdorp, geen garnizoensdorp 
meer

Blanden is geen bosdorp, geen landbouwersdorp, 
geen garnizoensdorp meer. Het is een voorstedelijke 
gemeente van Leuven geworden. Gelukkig is het nog 
steeds gunstig gelegen tussen twee bossen: Meer-
daelwoud en Heverleebos, maar die zijn niet langer 
een belangrijke bron van inkomsten voor de Blan-
dense bevolking. De dienstensector biedt de meeste 
tewerkstelling.

Blanden heeft zijn plattelandskarakter grotendeels 
verloren. Op oude foto’s ziet men veel open ruimtes. 
Nu zijn die opgevuld en is er meer lintbebouwing. 
Er zijn residentiële wijken bijgekomen. De expresweg 

snijdt Blanden bijna middendoor. De wegeninfra-
structuur is spectaculair verbeterd.

Kinderen, broers en zussen, familieleden wonen niet 
meer naast elkaar, maar vaak in andere dorpen, 
steden of zelfs in andere landen. Contacten tussen 
beide kanten van de taalgrens zijn er bijna niet meer. 
In de Château de Namur leefden we met één been in 
Blanden en met het andere in Wallonië. Dat is niet 
meer het geval. 

We zijn van een hippomobiele naar een automobiele 
maatschappij geëvolueerd. Heel wat beroepen zijn 
verdwenen, maar er zijn er ook een heleboel nieuwe 
bijgekomen.

De wereld is ons dorp geworden

Dankzij de moderne communicatiemiddelen, de 
(sociale) media, de informatisering, de digitalisering 
en het massatoerisme is de wereld ons dorp gewor-
den. Men leefde vroeger in een vrij besloten ruim-
te, huwde met een partner uit het dorp, soms uit 
de omliggende dorpen, maar verder ging het niet. 
Vandaag de dag is een huwelijk met twee Blandense 
partners heel uitzonderlijk. 

Sommige bejaarden hadden nooit de zee gezien of 
hebben moeten wachten tot ze gepensioneerd wa-
ren om die verre tocht aan te vatten. Reizen en stu-
deren in het buitenland was alleen voor rijke mensen 
voorbehouden. Nu leven we in een multiculturele 
maatschappij, vroeger in een bijna monoculturele 
omgeving. 

Spectaculaire stijging van het welvaartspeil en van de 
levensduur 

Een van de meest opvallende dingen is wel de spec-
taculaire stijging van het welvaartspeil. In de ogen 
van onze voorouders zijn we allemaal rijke mensen 
die veel minder hard moeten werken dan zij en veel 
beter verzekerd zijn door onze sociale zekerheid. Bij-
na iedereen heeft een wagen, een tv en alle mogelijk 
comfort. Grote gezinnen hadden vaak moeite om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Dat is verleden tijd. 

 ‘Tussen 1948 en nu is het inkomen per hoofd ver-
viervoudigd. Dat is een volstrekt unicum In de eco-
nomische geschiedenis’, schrijft de Nederlandse 
journaliste Annegreet van Bergen in haar boek 

Bomen worden met de boomezel of mallejan van Meerdael-
woud vervoerd naar de zagerij in Blanden.
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Gouden Jaren. Toch konden de meeste Blandense 
jonge mensen vroeger hier een huis bouwen op een 
stuk grond dat ze gekocht, gekregen of geërfd had-
den. De vastgoedprijzen zijn nu zo duizelingwekkend 
gestegen dat dit niet langer mogelijk is voor de door-
snee Blandenaar. 

De welstand is opvallend maar we zijn individua-
listischer geworden. Men zoekt zelfs naar middelen 
om de verzuring tegen te gaan. Dit was vroeger echt 
niet nodig. Toen was er meer solidariteit maar ook 
veel meer sociale controle.

De levensduur is spectaculair gestegen, de kinder-
sterfte is tot een minimum herleid. Geneeskundige 
zorgen zijn betaalbaar en makkelijk toegankelijk.

Niet de familie maar het gezin staat centraal

De familie staat niet langer centraal, wel het gezin. 
De familiebanden zijn veel losser en erg afhanke-
lijk van de familiecultuur, de normen en waarden, 
het feit dat de ouders en grootouders nog leven, 
enzovoort. Het gezin blijft de hoeksteen van de 
maatschappij.

Het statuut van kinderen en ouderen 

Kinderen hebben een stem gekregen en hebben 
eindelijk inspraak. Ze worden niet meer op jonge 
leeftijd ingeschakeld op de boerderij. De zorg en de 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun 
jongere broers of zusjes hoeven ze niet meer als vol-
wassenen op te nemen. Ze mogen/moeten studeren 
‘opdat ze het beter zouden hebben dan hun ouders’. 
Driegeneratiegezinnen zijn  er bijna niet meer. De 
grootouders proberen zo lang mogelijk in hun eigen 
woning te blijven. Indien ze niet meer zelfstandig 
kunnen leven of zorgafhankelijk zijn, gaan ze naar 
een serviceflat of naar een woon-en zorgcentrum.

De machtsafstand is veel kleiner geworden. Dit geldt 
zowel voor de afstand tussen ouders en kinderen, 
maar ook ten aanzien van leerkrachten, artsen of 
professoren. Er is meer inspraak, er zijn ombuds-
personen. Examenuitslagen worden steeds meer be-
twist, zelfs tot bij de Raad van State.

De invloed van de Kerk

De Kerk staat al lang niet meer in het midden. Het 

aantal kerkgangers is sterk gedaald, het aantal pries-
ters en pastoors eveneens. Toch blijft er nood aan 
spiritualiteit en kiest men nog vaak voor een kerke-
lijke doop, een kerkelijk huwelijk of een kerkelijke 
uitvaart.

De tijdsperceptie: druk, druk, druk!

De Amerikaanse antropoloog Edward T. Hall maakt 
een onderscheid tussen monochrone en polychro-
ne culturen. Volgens hem wil men in monochrome 
culturen maar één ding tegelijk doen en daarvoor 
een strikte tijdsindeling aanhouden. Men ziet de 
tijd als lineair en sequentieel: time is money. Bij po-
lychrone culturen daarentegen is de tijd niet strikt 
in opeenvolgende eenheden gestructureerd. Men 
doet verschillende dingen tegelijk als dat nu een-
maal zo uitkomt. Programmawijzigingen zijn geen 
probleem en men hecht minder belang aan op tijd 
komen. Een Afrikaans spreekwoord vat het verschil 
in tijdsbeleving tussen monochrone en polychrone 
culturen goed samen: ‘God gaf de Afrikaan de tijd 
en de Europeaan de klok’. Globaal genomen zijn de 
Duitssprekende, Scandinavische en Angelsaksische 
culturen meer monochroon en de andere meer po-
lychroon: bijvoorbeeld de landen rondom de Mid-
dellandse Zee, de Latijnse, Afrikaanse, Aziatische en 
Arabische culturen. Waarschijnlijk is Nederland wat 
monochroner dan België en Vlaanderen wat mono-
chroner dan Wallonië.5

Vroeger was het levensritme in Blanden trager en 
rustiger. Wij leefden in een polychrone maatschap-
pij, volgens de liturgische kalender, op het ritme 
van de seizoenen en van de activiteiten op het veld 
die daarmee gepaard gingen. Voor wie op het veld 
werkte waren de klokslagen van twaalf uur die uit 
de kerktoren weerklonken een belangrijk signaal. 
Men zag het ook wel aan de reacties van de paarden 
die de stal roken en hun stap plotseling versnelden. 
Hun biologische klok vergiste zich niet. De mensen 
leefden zonder agenda. Toch moest men op tijd op 
zijn werk zijn, moesten de dieren op tijd eten krijgen 
en de koeien op tijd gemolken worden. Een agenda 
bestond alleen op school waar een strak tijdssche-
ma werd gehanteerd. Zelfs de school was veel poly-
chroner dan nu, vermits de lessen ineens mochten 
worden onderbroken om bijvoorbeeld Sint-Cecilia 
te vieren.

Toch bevatte elke week ook de nodige regelmaat: 
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bepaalde activiteiten gebeurden op vaste dagen. 
Donderdag was leevekesdag: ’s avonds gingen de jon-
gens die verkering hadden naar hun lief. Vrijdag was 
kuisdag, dan werd er overal geschuurd, stof afge-
daan en gepoetst.  Zaterdag was het baddag voor 
wie al een bad had. Het was de dag waarop alle kin-
deren grondig gewassen werden in een basseng in de 
keuken of in het waskot. Er was een groot contrast 
tussen zondag en werkendag/werkdag. Op zondag 
werd er niet gewerkt, deed men zijn zondagse kle-
ren aan, ging men naar de mis en at men wat beter 
dan in de week. Vlees, zeker rood vlees van de slager, 
kwam meestal alleen ‘s zondags op tafel. Ja, op zon-
dag mocht het wat meer zijn.

Ook verjaardagen werden vroeger in Blanden hele-
maal anders gevierd: er waren geen cadeautjes. Het 
was eerder een beetje zoals in Rusland, zoals Tolstoj 
schrijft in Oorlog en Vrede (1966, 43): ‘In het oude 
Rusland vierde men niet de verjaardag als geboorte-
dag maar de dag van de heilige, naar wie men was 
genoemd.’ Op 27 december bijvoorbeeld, feest van 
Johannes de Evangelist, toevallig ook de patroon 
van onze dorpskerk, werden onze Pa en ik gefelici-
teerd, maar nauwelijks op onze verjaardag. Ik herin-
ner me in ieder geval geen enkel verjaardagsfeest of 
-geschenk uit mijn jeugd. Wat wel in sommige Blan-
dense gezinnen gebruikelijk was, was dat men even 
in de arm van de persoon die verjaarde kwam pitsen, 
geen echt cadeau! Verjoade gei vandoag? Kzal is in oven 
errem pitse!

Vandaag is het leven in Blanden veel monochro-
ner geworden. Druk, druk, druk! We hebben volle 
agenda’s. ‘Drukte betekent succes en geeft je eigen-
waarde. Als je veel te doen hebt, ben je interessant 
en belangrijk’, beweert Voet.6

De gepensioneerden beweren nog minder tijd te 
hebben dan tijdens hun actieve loopbaan. Kinde-
ren hebben het al even druk. Ouders moeten taxi-
chauffeur spelen en hun kroost van de school naar 
de muziekacademie, de tennisles, de tekenles en de 
jeugdbeweging brengen. Men spreekt dus terecht 
van taxiouders.

Taal 

Het Blannes is niet verdwenen, maar wordt nog 
slechts door een minderheid van de Blandenaren ge-
sproken. Het Engels heeft de dominante plaats van 

het Frans overgenomen. Wie geen Engels kent kan 
bijna niet meer volgen.

Impact
De impact van deze publicatie heeft al mijn ver-
wachtingen overtroffen. Ongeveer 300 personen 
– en dat waren niet alleen inwoners van Blanden, 
maar ook personen uit andere Vlaamse provincies, 
zelfs uit Wallonië en Frankrijk - hebben het boek 
besteld tegen een voorintekenprijs, hoewel ze zich 
uitsluitend konden baseren op een flyer. Het boek 
werd pas later, op 28 november 2015 voorgesteld.7  

Nadien werden ook nog heel wat boeken besteld 
door uitgeweken Blandenaren die hier hun jeugd 
hadden doorgebracht. Sommigen drukten hun te-
vredenheid uit over het feit dat er ook een foto van 
hun familie in stond. Anderen vonden het jammer 
dat ze niet wisten dat ik zo’n boek aan het schrijven 
was want ze hadden nog een straf verhaal over hun 
grootvader of grootmoeder die in de oorlog vanalles 
had meegemaakt.

Een paar vergaderingen met geboren en getogen 
Blandenaren en de inbreng van enkele trouwe infor-
manten lieten toe een aantal dingen te verifiëren en 
ook dialectale taalvarianten te registreren. Daarover 
werden vaak hevige discussies gevoerd.

DEEL 2: 
CONTEXTUELE DIALECTOLOGIE

Zoals zovele dialecten is het Blandens ook stilaan 
aan het verdwijnen. Om dit stukje kostbaar taal-
patrimonium te bewaren en omwille van de couleur 
locale doorspek ik mijn betoog ook geregeld met 
een vleugje Blannes. De bedoeling is het Blandens 
discours in zijn natuurlijke context weer te geven en 
het dialect op natuurlijke wijze in de mentaliteitsge-
schiedenis te integreren. Contextuele dialectologie 
dus, wat precies door Rob Belemans wordt geïllus-
treerd in het kaderstuk aan het begin van dit artikel.
 
Macrostructuur
Hoe bepaalt men de nomenclatuur? Welke tref-
woorden moeten er in zo’n dialectwoordenboek 
worden opgenomen?

Bij gebrek aan corpus moet alles zuiver manueel en 
artisanaal gebeuren. Het is niet mijn bedoeling een 
wetenschappelijke, exhaustieve dialectologische stu-
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die te maken van het Brabants dialect dat het Blan-
nes is. Ik beperk me tot het meest specifieke, tot wat 
het minst transparant is, tot wat ‘lexicologisch en 
fonologisch sterk van de standaardtaal afwijkt’, tot 
wat de jongeren en/of de inwijkelingen wellicht niet 
meer zullen begrijpen. De gesproken taal begrijpen, 
daar komt het op aan.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat alles exclusief Blan-
dens is. Voader, moder, breu, zuster, zijn volledig trans-
parant en hoeven dus niet in ons Woordenboek van 
het Blannes te worden opgenomen.

Wie weet er nog wat schossem is, wat slefke betekent 
en waarvoor een oarketa dient? Wie kent de beteke-
nis nog van de uitdrukking met de koei noa de vère 
goan? Wie begrijpt wat de uitspraak: ‘Onz Angèle goa 
noa den AB8 en onze Frans noa de nattené’ betekent?9

Die woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen 
registreren we dus wel.

De keuze is beperkt en vrij subjectief. We focussen 
ons dus op wat niet evident is, wat verschilt van het 
Algemeen Nederlands en van andere dialecten.

Microstructuur
Welke informatie moet elk artikel bevatten? Welke 
informatie kan je vinden bij elk trefwoord?

• Trefwoord plus de grammaticale categorie (sub-
stantief, adjectief,…). We geven geen foneti-
sche transcriptie, omdat dit drempelverhogend 
werkt. Hopelijk geeft de benaderende wijze van 
het Blannes te noteren voldoende ‘uitspreekbare 
klankkleur’!

• De etymologie, voor zover ze relevant is en de 
verstaanbaarheid bevordert

• Het meervoud en het verkleinwoord, indien rele-

vant. Dit is nodig in een receptiewoordenboek.10 
Het is niet omdat men nen oot/hoed verstaat dat 
men het woord oeies/hoeden of oeike/hoedje 
begrijpt. Hetzelfde principe geldt ook voor de 
werkwoorden. Daarom zou men eigenlijk aan 
een woordenboek een grammatica moeten toe-
voegen met de vervoeging van alle werkwoorden. 
Het is niet voldoende koume/komen te begrijpen 
om bijvoorbeeld de werkwoordsvormen kwampe 
of kwempe te herkennen als de verleden tijd van 
koume.

• Een equivalent in het Algemeen Nederlands of 
een definitie

• De belangrijkste specifieke woordbetekenissen 
in het Blannes

• Een significante voorbeeldzin in het Blannes om 
de gebruikscontext, het discours te illustreren 
waarin het woord of de lexicale eenheid wordt 
gebruikt. Bij gebrek aan transcripties van echte 
dialogen hebben we geprobeerd voorbeeldzin-
nen te reconstrueren die zo authentiek mogelijk 
klinken en die in die bepaalde context door ge-
boren en getogen Blandenaren gebruikt werden 
of zouden gebruikt kunnen worden.

• Courante, specifieke woordcombinaties en 
uitdrukkingen bijvoorbeeld Vrumd/vreemd 
wordt vaak gecombineerd met sout/soort, ver-
gelijk vrumde sout en vroeger met biechtvader 
ne vrumden biechtvoader. Die woordcombinatie is 
samen met de biechtvaders verdwenen.

• (Para)synoniemen): woorden met ongeveer de-
zelfde betekenis

• Antoniemen, woorden met een tegengestelde 
betekenis worden soms vermeld, indien rele-
vant, bijvoorbeeld MANSMINS/MANSLEE <-> 
VRAMINS/VRALEE

• Culturele informatie: DIPOA(S) (munitiedépôt). 
Daarom worden ook een paar woorden in het 
Algemeen Nederlands behandeld zoals RUS-
TEND (onderwijzer) en UED (u edelen, uitslui-
tend gebruikt in doodsbrieven.

Niet alleen aan de woordenschat moet men de no-
dige aandacht schenken, maar eveneens aan een 
aantal andere aspecten, die deel uitmaken van het 
dialect, zoals:

• geijkte uitdrukkingen, clichés, stereotiepe en ri-
tuele communicatieformules

• gevleugelde woorden en uitspraken
• originele, one shot metaforen
• uitdrukkingen gebaseerd op paard en span 

Beroepen vroeger en nu: de biersteker levert aan huis.
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• courant vervormde woorden en uitdrukkingen 
• eufemismen, verzachtend taalgebruik 
• bevestigingsstrategieën 
• persoonsnamen (antroponiemen): familie-

namen en voornamen, Blandense bijnamen 
(pseudoniemen) 

• plaatsnamen (toponiemen) 
• Latijnse namen.

Een dialect spreken, in een dialect communiceren 
is meer dan woorden of woordcombinaties uit het 
Standaardnederlands met een dialectisch accent 
uitspreken. Dialect is meer dan dat. Het is een an-
dere manier van denken, het is eigenlijk een tweede 
taal. Het betekent binnentreden in een andere cul-
tuur, die men zich moet eigen maken: geijkte uit-
drukkingen, clichés, plaatsnamen, persoonsnamen, 
de juiste bijnamen gebruiken, de geëigende com-
municatieformules en –strategieën beheersen. In het 
dialect zegt men niet alleen andere dingen, men zegt 
de dingen ook anders. Daaraan zal ik aandacht be-
steden in mijn Blandens woordenboek.

Velen zijn in staat een lokaal accent (West-Vlaams, 
Limburgs, …) na te bootsen, maar dat is maar een 
deelaspect van het verhaal. Dit betekent niet dat 
ze in staat zijn dialect te spreken, de cultuur van 
het dialect onder de knie hebben, zoals de echte 
autochtonen.

Zo kan men bijvoorbeeld de zin: ‘Het beviel me niet, 
ik beleefde er geen plezier aan’ omzetten in het beveel 
me ni, ...maar zo zou een Blandenaar dat nooit zeg-
gen. Awel, tgink me niks af, tstond me ni oan, kveel der nie-
din, dat is eerder een typische manier om dit gevoel 
van onbehagen weer te geven in ons dialect. Hierbij 
een ander voorbeeld:

Mijn echtgenote Chantal werkte bij de NMBS. 
In de lente heeft ze het bericht ontvangen dat  ze 
waarschijnlijk werkloos wordt. Ze heeft nochtans 
een goede opvoeding genoten en ze is meertalig.
Men vra Chantal werkt baai den NMBS. In de lente ei zet 
bericht gekreige dazoepneef werkleus weud. Zè nochtans 
een goei opvooding gad en zes miertoaleg.

Zo klinkt de gewone omzetting van die zin, maar 
met een dialectisch accent. In het Blannes zou men 
deze zin nochtans anders formuleren: 

Ons Chantal/dons/dei van ons/mennen alleven traboek es 
on den ijzeren weg. In den eitkom ei ze teining gekreige da 
ze wei/vroem/oepneef van teen neige zonder werrek zit/ ze 

vroem on den dop es. Zes pertang go gelied/zè pertang een 
goei gelietèt en ze kinduir toale! 

Dit is een totaal ander discours!

Algemene Conclusie
Mentaliteitsgeschiedenis schrijven volgens de hoger 
beschreven antropologische benadering, en waarbij 
ook het dialect harmonisch en structureel wordt ge-
integreerd, is misschien een middel om te innoveren 
in de heemkundige literatuur. Daarbij hoort uiter-
aard een rijk en origineel iconografisch materiaal. 
De combinatie van wetenschappelijk onderbouwde 
mentaliteitsgeschiedenis, fotoreportage en dialecto-
logie schijnt de lezer in ieder geval aan te spreken. 
Om dit alles aantrekkelijk voor te stellen, moet je 
natuurlijk een beroep kunnen doen op professionele 
opmaakdeskundigen, ja op echte opmaakkunste-
naars, op scherpzinnige correctoren, bereidwillige 
en deskundige informanten en op de goede vrienden 
van je Geschied- en Heemkundige Kring. Dat geluk 
hadden wij.11

Jean Binon
Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee
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VOETNOTEN

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Mentaliteit
2 S. Alexijevitsj, De oorlog heeft geen vrouwengezicht en Het einde van de rode mens.
3 L. Permentier, ‘Schrijven met een strategie’, De Standaard, 2016.
4 Hfdst. 8, 316
5 Claes en Gerritsen, 81-82.
6 Voet, 41.
7 Alles samen werden ongeveer 500 exemplaren verkocht.
8 Het Heilig Hartinstituut in Heverlee
9 Het atheneum
10 Bedoeld om de taal te begrijpen, niet te spreken of te schrijven.
11 Voor wat het schrijfproces betreft kunnen een paar recente publicaties van De Standaard (Hoe Vlaams 

mag uw Nederlands zijn? en DS Stijlboek, een hulpkit van De Standaard), erg nuttig zijn en ook de vol-
gende website http://schrijfhulp.taalunie.org/
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De ODIS-databank als 
instrument voor lokaal 
historisch onderzoek
ODIS (www.odis.be) is in Vlaanderen de grootste 
historische databank op het internet. Ze bevat een 
schat aan unieke informatie over de geschiedenis 
van het middenveld. Dit betekent dat de focus ligt 
op de vele organisaties, instellingen en structuren 
die een bemiddelende rol spelen tussen individuen 
en overheid. Het gaat dan om politieke partijen, so-
cioculturele verenigingen, jeugdbewegingen, werk-
nemers- en werkgeversorganisaties, kerkelijke instel-
lingen, vrije scholen, enzovoort. Maar ook de hierin 
actieve personen en families en de ermee verbonden 
gebouwen, gebeurtenissen, archieven en periodieke 
publicaties komen ruimschoots aan bod. In deze 
bijdrage laten we je van meer nabij kennismaken 
met ODIS en gaan we in op de mogelijkheden die de 
databank biedt als instrument voor lokaal historisch 
onderzoek.

Een breed partnerschap en een multifunctionele 
databank
ODIS (Onderzoekssteunpunt en Databank Inter-
mediaire Structuren) kon in 2000-2003 worden 
gebouwd dankzij de steun van het Fonds Weten-
schappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO-Max 
Wildiersfonds). Voor de constructie ervan sloegen 
vier belangrijke Vlaamse private archief- en on-
derzoeksinstellingen de handen in elkaar: ADVN, 
Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief. 
Hun project kreeg de steun van wetenschappelijke 
promotoren uit vier Vlaamse universiteiten (KU Leu-
ven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en 
Vrije Universiteit Brussel). Die samenwerking werd 
in 2006 verankerd door de oprichting van de vzw 
ODIS. In 2009-2014 kon dankzij de steun van de 
Herculesstichting, het toenmalige Vlaamse agent-
schap voor de financiering van onderzoeksinfra-
structuur, een nieuwe Oracle-databank ontwikkeld 
worden.

Sinds het ontstaan van ODIS hebben tal van part-
ners zich aangesloten bij het consortium: AMVB, 
CAG, CAVA, CRKC, CVAa, Evadoc, LIBIS en het 
Universiteitsarchief KU Leuven. Al die organisaties 
werken samen in één databank, maar kiezen hun ei-
gen invalshoek en beheren specifieke dataseries. Dat 
brede partnerschap leidt tot interessante resultaten. 
Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de inhoud van 
de databank erg divers is. Je vindt er bijvoorbeeld 
informatie over het politieke leven, maatschappelij-
ke organisaties, kunst en cultuur, kerk en religie, de 
Vlaamse beweging of het lokale middenveld.

ODIS heeft tijdens de voorbije vijftien jaar duidelijk 
aangetoond hoe een eigentijds en multifunctioneel 
online-instrument ondersteuning kan bieden aan 
uiteenlopende onderzoeks- en erfgoedinitiatieven. 
Door bruggen te bouwen, stelt de databank weten-
schappers en erfgoedorganisaties in staat om samen 
te werken en expertise uit te wisselen. ODIS onder-
steunt op die manier onderzoek naar de geschiede-
nis van het middenveld. De partners (die ook kun-
nen rekenen op heel wat gemotiveerde vrijwilligers!) 
gebruiken het apparaat om gegevensreeksen over de 
geschiedenis van het middenveld en het daarmee 
verbonden documentair erfgoed (1) te centraliseren 
en veilig op te slaan, (2) te valideren en te publiceren 
in de ODIS-publiekscatalogus en (3) te analyseren. 

De ODIS-homepage.
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ODIS biedt hun zo de mogelijkheid om heel uiteen-
lopende, soms ietwat ‘vergeten’ en nauwelijks toe-
gankelijke datareeksen en repertoria samen te bren-
gen, te vervlechten en publieksgericht te ontsluiten. 

De ODIS-publiekscatalogus werd in 2016 bijna 
49.000 keer bezocht door zo’n 26.000 unieke 
bezoekers. Zij raadpleegden meer dan 420.000 
steekkaarten. De onderzoekers en erfgoedgeïnte-
resseerden die ODIS consulteren, doen dat op ver-
schillende manieren. Zo kan de databank benaderd 
worden als een encyclopedie, waarin men (recht-
streeks of via een doorverwijzing in bijvoorbeeld een 
van de catalogi van de partners) op zoek gaat naar 
duidelijke en betrouwbare basis- en/of achtergrond-
informatie over bijvoorbeeld organisaties, personen 
of gebouwen. Maar men kan ODIS ook gebruiken 
als een heuristisch instrument om bronnenmateri-
aal – op de eerste plaats archieven en periodieke pu-
blicaties – over de geschiedenis van het middenveld 
op te sporen. Het gaat daarbij niet enkel om door 
de partners bewaard erfgoed, maar ook om ‘in situ’ 
bewaarde archieven die in ODIS geregistreerd wer-
den, zoals lokale verenigingsarchieven, parochiear-
chieven en bisschoppelijke archieven. En ten slotte 
biedt ODIS de mogelijkheid om de beschikbare da-
tareeksen grondig te analyseren via de geavanceerde 
zoekfuncties, waarop we later terugkomen.

De opbouw en inhoud van de databank
Het aantal steekkaarten in ODIS neemt voortdu-
rend toe. Begin 2017 bevatte de databank 214.220 
records. Die zijn verdeeld over de zeven onderling 
verbonden hoofdmodules die het ODIS-datamodel 
omvat: organisaties (38.412 steekkaarten), per-
sonen (121.552), families (104), gebeurtenissen 
(942), gebouwen (2.895), archieven (9.751) en pu-
blicaties (40.564; de focus ligt hier op periodieken). 
Steekkaarten die voldoende afgewerkt zijn en geen 
privacygevoelige informatie bevatten, worden online 
gepubliceerd in de ODIS-publiekscatalogus. Begin 
2017 konden 91.946 fiches, dat is bijna 43 procent 
van de ODIS-inhoud, vrij geraadpleegd worden op 
www.odis.be. 

Naast de zeven hoofdmodules bevat ODIS een on-
dersteunende module voor de registratie van erf-
goedbewaarplaatsen. De informatie over bewaar-
plaatsen in Vlaanderen en Brussel wordt daarbij 
overgenomen uit Archiefbank Vlaanderen, het door 
de Vlaamse overheid erkend centraal informatie-
punt over private archieven. Je vindt in ODIS de 
geactualiseerde archievenoverzichten van de part-
ners-bewaarinstellingen, met links naar hun cata-
logi. De basisgegevens over die archiefbestanden en 
collecties worden vanuit ODIS ook aangeboden in 
Archiefbank.

Schematische voorstelling van het ODIS-datamodel.
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De opbouw van de ODIS-modules is zoveel mo-
gelijk gebaseerd op internationale standaarden: 
ISAAR(CPF) voor organisaties, personen en fami-
lies, de richtlijnen van Docomomo voor gebouwen, 
ISAD(G) voor archieven, ISBD voor publicaties en 
ISDIAH voor bewaarplaatsen. De verschillende enti-
teiten hebben een parallelle opbouw, zowel aan de 
invoer- als aan de uitvoerzijde.1

Voor iedere steekkaart zijn er op de eerste plaats een 
aantal velden waarin identificatiegegevens geno-
teerd worden, zoals de naam van een organisatie, de 
geboortedatum van een persoon of de titel van een 
publicatie. Verder bevat ODIS tal van grote tekstvel-
den. Ze laten bijvoorbeeld toe om de geschiedenis 
van een organisatie, de biografie van een persoon 
of de inhoud van een archief meer in detail te be-
schrijven. Diverse ‘herhaalbare veldgroepen’ maken 
het mogelijk om gegevens op systematische wijze 
in te voeren, gebruikmakend van de diverse gevali-

deerde keuzelijsten/thesauri die in ODIS ter beschik-
king staan. Op die manier worden bijvoorbeeld alle 
juridische vormen die een organisatie in de loop der 
tijd had, de politieke mandaten van een persoon of 
de in een publicatie gebruikte talen geregistreerd. 
Een bijzondere categorie herhaalbare veldgroepen 
zijn de relationele veldgroepen: zij laten toe om een 
ODIS-steekkaart duurzaam te verbinden met andere 
steekkaarten in de databank. Zo kunnen krachtige 
informatieclusters uitgebouwd worden en worden 
netwerken in kaart gebracht. 

Slechts een beperkt aantal velden moet verplicht 
worden ingevuld. Invoerders kunnen zelf bepalen 
hoe gedetailleerd en systematisch ze een steekkaart 
uitwerken. Bij het raadplegen van fiches in de pu-
bliekscatalogus kan je dus zowel steekkaarten te-
genkomen die enkel basisinformatie bevatten als 
records met uitvoerige gegevens over het onderwerp 
in kwestie.

Schematische voorstelling van de structuur van een ODIS-organisatiesteekkaart.
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Internationalisering en interconnectiviteit
Bij de ontwikkeling van een nieuwe ODIS-databank 
in 2009-2014 waren internationalisering en inter-
connectiviteit (dit wil zeggen ‘verwevenheid’ met 
andere databanken en catalogi) belangrijke kracht-
lijnen. Hoewel de inhoud van ODIS vooral is toege-
spitst op de geschiedenis van het Vlaamse/Belgische 
middenveld, heeft de databank thans ook een be-
langrijke internationale dimensie. ODIS is meertalig: 
het apparaat is beschikbaar in het Nederlands en in 
het Engels. Iedere steekkaart kan een Nederlands-
talige en een Engelstalige variant hebben. Ook is de 
databank ‘multicontextueel’. Sommige keuzelijs-
ten (bijvoorbeeld van juridische vormen, eretekens 
of politieke organen) worden aangeboden voor 
meerdere Europese ‘contexten’/landen. Begin 2017 
is dat het geval voor België, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De geografische 
thesaurus van ODIS beslaat dan weer heel Europa.

Die internationalisering van ODIS faciliteert ener-
zijds de invoer van gegevens over het buitenlandse 
middenveld en over internationale organisaties. De 
databank wordt dan ook ingeschakeld in internati-
onale onderzoeks- en erfgoedprojecten. Anderzijds 
maakt het internationale karakter van het apparaat 
het mogelijk om informatie over het Vlaamse/Bel-
gische middenveld en zijn erfgoed in internationaal 
perspectief te plaatsen en – mits een vertaalinspan-
ning van de ODIS-partners – in het Engels aan te 
bieden aan een internationaal publiek.

ODIS wil zich ook uitdrukkelijk profileren als een 

informatieknooppunt in een breed netwerk van ge-
gevensverzamelingen. Die interconnectiviteit omvat 
zowel koppelingen naar als vanuit de databank. Zo 
worden er vanuit de diverse catalogi en databanken 
van de ODIS-partners (bijvoorbeeld Lias of Limo), 
vanuit Erfgoedplus.be, vanuit de catalogus van de 
Koninklijke Bibliotheek van België of vanuit Wiki-
pedia steeds meer links naar ODIS gelegd. Dat kan 
gebeuren via plug-ins, maar ook via de persistente 
URL’s die bovenaan de ODIS-steekkaarten terug te 
vinden zijn. Door die links te kopiëren en te plakken, 
kunnen in een handomdraai koppelingen gelegd 
worden. De gebruikers van pakweg een bibliotheek-
catalogus of een erfgoeddatabank kunnen zo vlot 
naar ODIS geleid worden. Daar vinden ze bijvoor-
beeld achtergrondinformatie over de auteur van een 
publicatie of de maker van een kunstwerk. Auteurs 
en kunstenaars met dezelfde naam kunnen op die 
manier ook duidelijk onderscheiden worden.

Omgekeerd kunnen er in ODIS gemakkelijk duur-
zame verbindingen worden gelegd naar andere 
databanken en catalogi. Zo kan iedere steekkaart 
gelinkt worden aan publicaties van of over de be-
trokken organisatie, persoon, enzovoort in biblio-
theekcatalogi. Vanuit de archiefbeschrijvingssyste-
men van de partners stroomt basisinformatie over 
de door hen bewaarde archieven door naar ODIS. In 
de ODIS-archiefrecords kan men doorklikken naar 
de uitgebreidere informatie en inventarissen in die 
systemen. En ten slotte is er natuurlijk de mogelijk-
heid om gewoon weblinks op te nemen in steekkaar-
ten. Op die manier wordt bijvoorbeeld een koppe-
ling voorzien tussen de fiches van archiefvormers in 
ODIS en in Agrippa, de databank van het Antwerpse 
Letterenhuis.

Aan de slag met ODIS!
Zoals we al aangaven, is zo’n 43 procent van de 
ODIS-steekkaarten gepubliceerd in de publieks-
catalogus van de databank. Je kan die vrijgegeven 
records onmiddellijk raadplegen via www.odis.
be. Daarnaast kunnen specifieke pakketten steek-
kaarten ook bevraagd worden via zoekboxen op de 
websites van partners en projecten. Het gaat bij-
voorbeeld om de steekkaarten rond architectuur 
en vormgeving (CVAa), parochiekerken (CRKC), de 
Belgische landbouwpers (CAG), de Antwerpse pro-
vincieraadsleden (ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU 
Leuven en Liberaal Archief), migrantenorganisaties 
en -erfgoed (Amsab-ISG en KADOC-KU Leuven) of 

Landen waarvoor in ODIS contextuele keuzelijsten beschik-
baar zijn (2017).
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Vaticaanse archiefstukken over de Vlaamse/Belgi-
sche geschiedenis (KADOC-KU Leuven). Hieronder 
focussen we op de zoekmogelijkheden en functio-
naliteiten van de algemene publiekscatalogus en il-
lustreren we in het bijzonder hoe ODIS gebruikt kan 
worden bij lokaal historisch onderzoek.

Eenvoudig zoeken en steekkaarten openen

Bij een eenvoudige zoekactie zoek je op de namen van 
organisaties, personen, families, gebeurtenissen en 
gebouwen en op de titels van publicaties en archie-
ven. Je typt jouw zoektermen in de zoekbox linksbo-
ven op de ODIS-homepage. Daarbij kan je gebruik-
maken van de booleaanse operatoren ‘or’ en ‘not’ 
(de operator ‘and’ wordt automatisch toegepast), 
van jokertekens (% voor meerdere karakters, _ voor 
één karakter) en van enkelvoudige accenten (om te 
zoeken op een exacte combinatie van zoektermen). 
Om je zoekactie te starten klik je op ‘Eenvoudig’.
Vervolgens krijg je de lijst met zoekresultaten te zien. 
Via de knoppen bovenaan kan je ervoor opteren om 
die lijst te beperken tot de steekkaarten uit bepaalde 
modules (bijvoorbeeld enkel organisaties of enkel 
personen en archieven). Het veldje ‘Filter’ laat toe 
om snel te controleren of een bepaalde term voor-
komt in de resultatenlijst, terwijl een klik op de knop 
‘URL’ een weblink genereert die je toelaat om de-
zelfde lijst achteraf opnieuw op te roepen.

Wanneer je op een zoekresultaat klikt, dan wordt 
het uitvoerformaat van de betrokken steekkaart 
geopend. Daarin wordt de in ODIS ingevoerde in-
formatie overzichtelijk gepresenteerd. Heel wat ge-
gevens vind je terug in tabellen, waarbij je zelf kan 
kiezen op basis van welke kolom je ze wil rangschik-
ken. Indien een steekkaart verbonden is met andere 
ODIS-steekkaarten, dan kan je onmiddellijk door-
klikken naar die fiches, mits ze vrijgegeven zijn (de 
onderlijnde links zijn doorklikbaar). Bovenaan ieder 
uitvoerformaat vind je een knop om terug te keren 
naar de resultatenlijst en een knop om de steekkaart 
af te drukken (wat ook toelaat om een pdf te creë-
ren). Verder wordt de rechtstreekse url van de steek-
kaart vermeld. Zoals we al aangaven, kan je daar-
mee gemakkelijk links naar ODIS leggen. Onderaan 
iedere fiche vind je ten slotte een standaardverwij-
zing, die gebruikt kan worden om in publicaties te 
verwijzen naar ODIS. Wat het (her)gebruik van in-
formatie uit de databank betreft, wijzen we er graag 
op dat de inhoud vrijgegeven is onder een Creative 
Commons-licentie. De gekozen licentie (CC BY-NC-
SA) laat je toe om de inhoud van ODIS te hergebrui-
ken voor niet-commerciële doeleinden. Je moet wel 
een bronvermelding opnemen en jouw werk onder 
dezelfde voorwaarden ter beschikking stellen.

Het uitvoerformaat van een ODIS-steekkaart.
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Als lokaal historisch onderzoeker kan je jouw zoek-
tocht in ODIS bijvoorbeeld starten door een een-
voudige zoekactie te doen op de naam van je dorp 
of stad. De zoekresultaten zullen vaak erg divers 
zijn. Op de eerste plaats zal je wellicht steekkaar-
ten van lokale organisaties terugvinden: plaatselijke 
partijafdelingen, afdelingen van sociale organisa-
ties, religieuze instituten en parochies, (vrije) scho-
len, enzovoort. In de gebouwenmodule zijn er de 
steekkaarten van parochiekerken. Verder is de kans 
groot dat ODIS je eveneens op weg zet naar lokale 
tijdschriften en archieven. Op termijn zal trouwens 
ook de gebeurtenissenmodule heel wat informatie 
bevatten die relevant is voor lokaal historisch on-
derzoek. In het kader van het project ‘Op handen 
gedragen’ (CRKC, KADOC-KU Leuven en LECA), 
dat gericht is op processies en hun erfgoed, zal in de 
loop van 2017 namelijk een repertorium van proces-
sies in Vlaanderen en Brussel gepubliceerd worden 
in ODIS. 

Een eenvoudige zoekactie op plaatsnaam zal na-
tuurlijk geen relevante persoonsrecords opleveren. 
Om op zoek te gaan naar biografische informatie, 
bijvoorbeeld in de context van genealogisch of pro-

sopografisch onderzoek, is een eenvoudige zoekac-
tie op familienaam en/of voornaam de aangewezen 
strategie.

Volledig zoeken

Het is in ODIS ook mogelijk om de volledige inhoud 
van steekkaarten te doorzoeken. Zo een volledige 
zoekactie (‘full text’) verloopt op dezelfde manier als 
de eenvoudige tegenhanger. Het enige verschil is dat 
je op de knop ‘Volledig’ moet klikken.

Dat levert natuurlijk meer resultaten op dan een 
eenvoudige zoekactie. Je zal dit merken wanneer je 
een dergelijke zoekactie doet met de naam van jouw 
dorp of stad als zoekterm. De resultatenlijst omvat 
nu alle steekkaarten waarin de betrokken plaats-
naam voorkomt. Op die manier kan je wellicht heel 
wat extra informatie terugvinden en soms verrassen-
de ontdekkingen doen, bijvoorbeeld over een orga-
nisatie die ooit gevestigd was in je straat, een ietwat 
vergeten senator die in je gemeente geboren werd of 
een dossier in het Vaticaans archief dat stukken over 
je woonplaats bevat.

Een ODIS-resultatenlijst na een volledige zoekactie (zoekterm ‘Torhout’).
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Het combineren van zoektermen maakt ook eenvou-
dige analyses van de ODIS-inhoud mogelijk. Zo ben 
je misschien op zoek naar de burgemeesters van een 
bepaalde gemeente? Een volledige zoekactie met als 
zoekterm ‘burgemeester’, aangevuld met de plaats-
naam, kan je hier op het juiste spoor zetten. Je zal 
wel alle gevonden steekkaarten moeten openen om 
na te gaan welke van de gevonden personen effec-
tief burgemeester van de betrokken plaats waren. Bij 
een lange resultatenlijst is dat niet de meest aange-
wezen strategie. Daar biedt het geavanceerd zoeken 
een beter alternatief.

Geavanceerd zoeken

Voor complexere zoekacties en analyses van de 
ODIS-inhoud staat het geavanceerd zoeken tot je 
beschikking. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt 
van gegevens die gesystematiseerd werden ingevoerd 
in de databank, op basis van de aangeboden keuze-
lijsten/thesauri. Om een geavanceerde zoekactie te 
starten, klik je op ‘Start geavanceerd zoeken’, onder 
de zoekbox linksboven op de homepage. Vervolgens 
kies je in de keuzelijst ‘Rubrieken’ in welke module je 
wil zoeken. Daarna selecteer je de parameters waar-
op je wil zoeken. Je kan parameters combineren, 
met de booleaanse operatoren ‘and’, ‘or’ en ‘not’. 
Voor iedere parameter voeg je de gewenste zoekter-
men toe, waarna je op ‘Start geavanceerd zoeken’ 
klikt. De resultatenlijst verschijnt. Een gedetailleerde 
toelichting bij het geavanceerd zoeken is beschik-
baar via de knop ‘Help’ (linkermenu).

Het geavanceerd zoeken biedt ongetwijfeld heel wat 
mogelijkheden voor jouw lokaal historisch onder-
zoek. Zo kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar orga-
nisaties met een specifieke juridische vorm die ooit 
in jouw gemeente gevestigd waren, naar alle perso-
nen die er geboren werden, in de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers zetelden én studeerden aan een 
bepaalde universiteit of naar parochiekerken in een 
bepaalde stijl van de hand van een bepaalde archi-
tect. Je kan daarbij naar hartenlust zoekparameters 
combineren.

De geavanceerde zoekfuncties maken ODIS tot een 
krachtige digital humanities research tool. De kwaliteit 
van de uitgevoerde analyses hangt natuurlijk sa-
men met die van de onderliggende gegevensreeksen. 
Daarom besteden de ODIS-partners veel aandacht 
aan de systematische uitbouw van evenwichtige, zo 

volledig mogelijke datareeksen. Voorbeelden zijn de 
invoer van het necrologium van Vlaamse Brusselaars 
door AMVB, van socialistische gemeenteraadsleden 
door Amsab-ISG of van Leuvense professoren door 
het Universiteitsarchief KU Leuven, de uitbouw van 
gegevensreeksen over personen met een Heldenhul-
dezerkje door ADVN en de ontwikkeling van een 
repertorium van protestantse en evangelische ker-
ken door Evadoc. Ook zijn er de geactualiseerde 
archievenoverzichten en periodiekenrepertoria van 
de ODIS-partners, die je snel op het spoor zetten 
van de tijdschriften, collecties en archieven die rele-
vant zijn voor je onderzoek. Een andere belangrijke 
invoerlijn, die door KADOC-KU Leuven en partners 
gerealiseerd wordt, is het biografisch repertorium 
van de Vlaamse clerus en religieuzen in de negentien-
de en twintigste eeuw. Dat behelst de systematische 
invoer in ODIS van priesters en van leden van religi-
euze instituten, gaande van grote orden tot kleine 
congregaties. De steekkaarten over overleden pries-
ters en religieuzen worden na afwerking en validatie 
gepubliceerd in de publiekscatalogus.

Dankzij de koppeling van geografische coördinaten 
aan de geografische thesaurus en de implementa-
tie van GIS-software in ODIS, is het ook mogelijk 
om de resultaten van geavanceerde zoekacties met 
een geografische parameter ruimtelijk te represen-
teren. Eindresultaat is dan bijvoorbeeld een kaart 
die in een oogopslag toont in welke West-Vlaamse 
gemeenten zich gebouwen van een bepaalde archi-
tect bevinden, in welke Vlaamse arrondissementen 
het meeste coöperatieve vennootschappen geves-
tigd waren, waar in Limburg het meeste Kamerle-
den geboren werden, enzovoort. Momenteel kan je 
voor dergelijke zoekacties contact opnemen met de 
ODIS-helpdesk. Op termijn zal je ook zelf aan de 
slag kunnen gaan.

Geografische representatie van een geavanceerde zoekactie 
in ODIS: geboorteplaatsen van leden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, gemeenteniveau.
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Een ‘work in progress’
Zoals we hierboven aantoonden, biedt de ODIS-da-
tabank een rijke en diverse inhoud. Meer dan 90.000 
steekkaarten kunnen eenvoudig geraadpleegd wor-
den via de publiekscatalogus. Je kan daar op ver-
schillende manieren op zoek gaan naar informatie 
en zal beslist heel wat gegevens terugvinden die nut-
tig zijn voor jouw lokaal historisch onderzoek.

Natuurlijk is ODIS nooit af. Het aantal steekkaar-
ten neemt dag na dag toe – in 2016 werden meer 
dan 6.000 nieuwe records toegevoegd – en voortdu-
rend worden er fiches aangevuld, geactualiseerd en 
gepubliceerd. Vanzelfsprekend stellen we feedback 
van de ODIS-gebruikers daarbij bijzonder op prijs. 
Ken je gegevensreeksen die een interessante aanvul-
ling voor de databank zouden zijn? Heb je aanvul-
lingen of suggesties bij een specifieke steekkaart die 
je raadpleegde? Vind je bepaalde informatie waar-
naar je op zoek bent niet onmiddellijk terug? Heb 
je andere vragen, opmerkingen, suggesties? Neem 
dan zeker contact op met de ODIS-helpdesk, via 
info@odis.be!

Joris Colla en Peter Heyrman
KADOC-KU Leuven / ODIS

VOETNOTEN

1 -ISAAR(CPR): Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties,
  Personen en Families. Zie http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-  

 edition_NL.pdf.
- Docomomo: International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 

Neighbourhoods of the Modern Movement. Zie http://www.docomomo.com.
- ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven. Zie http://www.ica.org/sites/

default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_DUTCH.pdf.
- ISBD: International Standard Bibliographic Description. 
 Zie http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-44?og=8708.
- ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. 
 Zie http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2008_Guidelines_ISDIAH_First-edition_EN.pdf.
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Hoe beschrijf ik 
audiovisueel materiaal?
Veel culturele organisaties hebben in de loop der 
jaren audiovisueel materiaal aangemaakt of verza-
meld. Sommige audiovisuele documenten ontston-
den wellicht op initiatief van de organisatie zelf; 
andere kwamen achteraf via derden bij de organi-
satie terecht. Sommige documenten hebben recht-
streeks te maken met de eigen activiteiten; andere 
staan er iets verder vanaf of hebben er mogelijk niets 
mee te maken. Je bent verbaasd dat van sommige 
zaken ooit opnames zijn gemaakt of nog bestaan. 
Van andere zaken ben je zeker dat er een audiovisu-
eel document bestaat en vraag je je af waar het zich 
zou kunnen bevinden. In het beste geval bevinden 
het hele audiovisuele archief en collectie zich op de-
zelfde locatie en staat de inhoud en creatiedatum 
netjes genoteerd op de audiovisuele dragers. Zeer 
vaak is dat echter niet het geval of zijn de papiertjes 
die erop kleefden met de tijd losgeraakt. 

En dan zijn er nog de verschillende soorten audiovi-
suele dragers, en de verschillende toestellen die no-
dig zijn om ze te kunnen afspelen.1 Met een beetje 
geluk ken je iemand die een VHS-speler bezit die nog 
werkt. Af en toe kom je echter ook dragers tegen 
waarvan je niet meer weet hoe ze nog af te spelen, 
terwijl ze ongetwijfeld veel materiaal bevatten met 
een belangrijke persoonlijke of erfgoedwaarde. On-
der invloed van de technologische evolutie verwacht 
je misschien dat je het audiovisueel materieel op je 
computer, tablet of smartphone kunt bekijken en 
het via het internet kunt delen. Om je audiovisueel 
materiaal nog te kunnen bekijken en te kunnen de-
len met anderen, is het mogelijk dringend tijd om 
het te digitaliseren. 

Voor het verdere behoud en beheer van je audio-
visueel materiaal, ook als je het digitaliseert, is het 
belangrijk dat je het beschrijft. Dit artikel maakt 
duidelijk hoe archief- en collectiebeheerders die niet 
gespecialiseerd zijn in audiovisuele materialen, dat 
op een eenvoudige manier kunnen doen. Door be-
schrijving van je audiovisueel archief vermijd je infor-
matieverlies. In sommige gevallen kan het heel wat 
centen en energie kosten om achteraf te achterhalen 
wat je vandaag kan beschrijven.

Creëer een globaal overzicht
Eerst en vooral is het nuttig om een globaal over-
zicht te hebben van je audiovisueel materiaal. Staat 
alles in één kast in een lokaal? Zit het verspreid in 
dozen? Soms is het audiovisueel materiaal verspreid 
over verschillende locaties. Audiovisueel materiaal 
dat behoort tot het archief en/of de collectie(s) van 
je organisatie, kan zich ook thuis, bij vrijwilligers of 
elders bevinden.

Door de verspreiding is het niet altijd duidelijk wat 
de omvang of volledigheid van je audiovisuele ar-
chief en/of collectie(s) is. Door een globaal overzicht 
te maken, vermijd je uiteindelijk zaken te vergeten 
en spoor je bovendien gemakkelijker ontbrekende 
stukken op. Bijvoorbeeld: je herinnert je dat er zeker 
activiteiten werden gefilmd tussen 1995 en 1998, 
maar er zijn uit die periode geen opnames te vinden. 
Wie kan die nog thuis hebben liggen? Een overzicht 
van de omvang, verspreiding en toestand van je au-
diovisueel archief en/of collectie(s) is nodig om een 
duidelijk zicht op de toestand van het audiovisueel 
materiaal te krijgen. Op basis van het overzicht kun 
je beslissen over de mogelijke volgende stappen in 
het beheer. Dat eerste overzicht zal ook de basis 
vormen voor verdere beschrijving van archief en/of 
collectie(s).

Het maken van zo’n overzicht hoeft niet ingewikkeld 
of tijdrovend te zijn. Het belangrijkste is dat je goed 
observeert en duidelijk gestructureerd noteert. Op 
http://kp.projecttracks.be/resources/werkblad.xlsx 
vind je een modelwerkblad dat je kunt hanteren om 
aan de slag te gaan. Het model is opgesteld met de 
bedoeling om een heel archief in kaart te brengen – 
dus niet enkel het audiovisuele luik – maar je kunt 
het ook gebruiken om je audiovisuele materiaal in 
kaart te brengen.2

Het eerste wat je kunt noteren is de fysieke locatie 
waar een deel van je audiovisueel materiaal zich be-
vindt, bijvoorbeeld ‘bovenste plank bruine kast op 
zolder van voorzitter Gilbert’.
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Als titel noteer je een korte omschrijving (bijvoor-
beeld ‘audio-opnames lezingen’). Vervolgens be-
schrijf je de omvang (‘18 cd’s’) en de datering 
(‘2002-2005’). Verder kun je de inhoud iets gede-
tailleerder beschrijven (‘tweemaandelijkse publieke 
lezingen in de gemeentelijke bibliotheek, georgani-
seerd door Heemkring Averbode’). Je probeert een 
eerste zicht te krijgen op de fysieke staat en noteert 
die (‘opgeborgen in plastic doosjes, waarvan som-
mige gebarsten’). Ten slotte kun je nagaan of en hoe 
een onderdeel is geordend (‘chronologisch’).

Als je die stappen doorloopt voor de verschil-
lende onderdelen van je audiovisuele archief en 
collectie(s), krijg je een goed overzicht. Vergeet niet 
dat recenter audiovisueel materiaal misschien niet 
altijd op een fysieke audiovisuele drager staat, maar 
bijvoorbeeld op een harde schijf van een computer. 
In dat geval noteer je als locatie bijvoorbeeld ‘exter-
ne harde schijf Toshiba in vergaderlokaal’. Neem die 
digitale onderdelen dus zeker op in je overzicht.

Je overzicht brengt mogelijk een aantal problemen 
aan het licht die je eenvoudig en snel kunt oplossen. 
Misschien is Myriams kelder waar VHS-banden lig-
gen toch te vochtig en kunnen ze beter in het kan-
toor van Gilbert staan? Misschien heeft iemand nog 
lege cd-doosjes liggen om de gebarsten exemplaren 
te vervangen? Of is die externe harde schijf de enige 
plek waar de audio-opnames worden bewaard en 
moet er een extra kopie worden gemaakt? Daarnaast 
is je overzicht natuurlijk ook een belangrijke eerste 
stap om je audiovisuele archief en/of collectie(s) op 
stukniveau te beschrijven.

Maak een beschrijving op stukniveau
Er zijn drie manieren om te beginnen aan een be-
schrijving op stukniveau. Het onderscheid is geba-
seerd op het feit dat bij audiovisueel materiaal het 
werk en de drager van elkaar worden onderschei-
den, alhoewel die nooit van elkaar kunnen worden 
gescheiden. Idealiter gebruik je de derde manier die 
we hieronder schetsen. Maar zelfs als je omwille van 
beperkingen genoodzaakt bent de eerste of tweede 
geschetste manier te gebruiken, is dat reeds een gro-
te verbetering.

Vertrekkend van de drager

Wanneer je geen goed zicht hebt op de precieze in-
houd van je audiovisuele archief en/of collectie(s), is 

het raadzaam om te vertrekken van de dragers die je 
in je overzicht als gehelen hebt omschreven (bijvoor-
beeld de hogervermelde 18 cd’s) en die één voor één 
te registreren aan de hand van de informatie die je 
kunt terugvinden (bijvoorbeeld opschriften op de 
doos of papiertjes in de doos). Dat laat toe dat je, 
ondanks het eventuele ontbreken van inhoudelijke 
informatie, toch een vrij goede beschrijving kunt ge-
ven van de drager. Dat kan belangrijk zijn met het 
oog op bijvoorbeeld digitalisering. 
 
Een eenvoudig model voor een beschrijving vertrek-
kende van de drager dat vandaag in Vlaanderen 
wordt gebruikt, is dat van VIAA (Vlaams Instituut 
voor Archivering).3 Die organisatie heeft als op-
dracht om in Vlaanderen het (in eerste instantie 
audiovisuele) cultureel erfgoed te digitaliseren, te 
bewaren en toegankelijk te maken. Daartoe werkt 
VIAA voornamelijk samen met cultureel-erfgoedin-
stellingen, kunstenorganisaties en omroepen. Zij 
moeten hun te digitaliseren materiaal beschrijven 
om het vervolgens zo vlot mogelijk te kunnen digi-
taliseren. Het model dat VIAA hanteert vertrekt niet 
van de werken (de inhoud), maar van de fysieke 
dragers.4

 
Net zoals voor het beschrijven van een overzicht 
van je audiovisueel materiaal, is een rekenblad 
een makkelijke manier om je audiovisuele ar-
chief en/of collectie(s) op basis van de dragers op 
stukniveau te beschrijven. De kolommen bevatten 
de types informatie die je wilt beschrijven en voor 
elke drager worden op een rij alle waarden inge-
vuld. Op http://kp.projecttracks.be/resources/ 
registratiesjabloon_VIAA_2.xlsx vind je de belang-
rijkste velden terug met een toelichting en een voor-
beeld. Hieronder geven we per kolom wat meer 
informatie.

1. Dragerinformatie:
• type: audio, video of film;
• formaat: het dragerformaat: bijvoorbeeld 

compact audiocassette, 1/4” open reel audio, 
cd, DAT, Minidisc, VHS, Betamax, Video2000, 
Hi-8, Video8, MiniDV, ¾” U-matic, Betacam SP 
of digital Betacam.

• oorspronkelijk dragernummer: je eigen nummer 
van de drager;

• standplaats drager: de plaats waar je de drager 
bewaart.

2. Inhoudelijke kenmerken:



| 4
0 

|  
 b

eh
ou

d 
en

 b
eh

ee
r 

- 1
9 

 2
01

7

• titel: de titel van het werk op je drager5;
• gerelateerde documenten in doos: indien de 

verpakking van de drager ook losse (papieren) 
documenten bevat, vul ‘1’ in voor ja, en ‘0’ voor 
neen;

• bewaard bij een andere organisatie: indien je 
vermoedt dat het werk op de drager door een 
andere organisatie gepreserveerd wordt, vul een 
‘1’ in voor ja, een ‘0’ voor neen;

• preserveringsorganisatie: indien je weet dat het 
werk op de drager door een andere organisatie 
gepreserveerd wordt, vul dan de naam van die 
organisatie in.

3. Technische kenmerken:
• merk: het merk van de drager;
• datum: de datum van opname op de drager;
• duur: de totale lengte van de drager;
• deterioratiefenomenen (tekenen van verval 

of verslechtering van de staat van de drager): 
‘schimmelvorming’, ‘vreemde geur’, ‘gebroken 
tape’, ‘sticky shed’6, ‘geen’ of ‘andere’;

• opnamesnelheid: snelheid waarmee de tape is 
opgenomen (enkel voor 1/4" audiotape), bij-
voorbeeld 2,38 cm/s, 4,76 cm/s, 9,53 cm/s, 
19,05 cm/s, 38,1 cm/s of 76,2 cm/s; 

• kern/spoel: duidt aan of de tape op een kern 
of op spoel is gewonden (enkel voor 1/4’ 
audiotape);

• ruisonderdrukking: type ruisonderdrukking (en-
kel voor audiocassettes), bijvoorbeeld: Dolby A, 
Dolby B, Dolby C of Dolby S;

• IEC type: type IEC (enkel voor audiocassettes), 
bijvoorbeeld: IEC type I, II, III en IV.

Achterhalen welk audiovisueel formaat je in handen 
hebt, is een belangrijke eerste stap bij deze wijze van 
beschrijving op stukniveau. Daarvoor hoef je geen 
specialist te zijn. De fotogids die VIAA heeft ontwor-
pen is een handig hulpmiddel om te bepalen of je 
met audio of video te maken hebt en welk analoog 
of digitaal formaat het betreft.7 Sommige formaten 
vertonen immers verregaande gelijkenissen. Indien 
je audiovisuele archief en/of collectie(s) al geor-
dend en genummerd zijn, kun je voor elke drager 
een nummer toekennen. Een volgend gegeven is de 
fysieke locatie waar je de drager bewaart. Zeker in-
dien er geen plaatsingsnummer beschikbaar is, is de 
informatie over de fysieke locatie belangrijk om iets 
te kunnen terugvinden. In een titelveld kun je kort 
kwijt wat je weet over de inhoud van de drager (het 
werk). Mogelijk is dat niet meer dan het opschrift 

op een etiket. Ook als je zelf niet meteen weet wat 
iets betekent (bijvoorbeeld onbeduidende afkortin-
gen), neem je de beschrijving zoals je die vindt, best 
over in het titelveld. Misschien krijgt de notitie terug 
betekenis wanneer je het materiaal kunt bekijken of 
beluisteren, of kan iemand anders later op basis van 
de beschrijving opheldering brengen.

Vervolgens komen we bij de technische kenmerken. 
Op een drager staat meestal een merk en een totale 
duurtijd vermeld. Met het oog op eventuele digita-
lisering is het raadzaam om steeds de totale speel-
duur van de drager te noteren, en niet de duur van 
de inhoud. Misschien vermeldt het opschrift dat de 
lezing die werd opgenomen maar 30 minuten duur-
de, maar is er voordien nog 15 minuten lege ruimte, 
of werd de opname reeds op voorhand gestart toen 
het publiek binnenkwam. Het is zelfs mogelijk dat er 
na de opname van de lezing nog een relevante op-
name van een andere activiteit volgt die niet staat 
vermeld op het opschrift. Wanneer je slechts de eer-
ste 30 minuten zou digitaliseren, heb je dus een deel 
van de inhoud gemist. Gebruik steeds dezelfde ma-
nier om de duur te noteren, bij voorkeur hh:mm:ss 
(aantal uren, aantal minuten, aantal seconden). 
Een drager met een speelduur van anderhalf uur no-
teer je dus als ‘01:30:00’.

Het kan vreemd lijken dat de datum als een onder-
deel van de technische beschrijving wordt gezien 
en niet van de inhoudelijke, maar ook hier kan de 
datum in combinatie met het formaat en het merk 
belangrijke informatie bevatten voor latere digitali-
sering. Wanneer je niet kunt achterhalen wanneer de 
inhoud (het werk) op de drager is gekopieerd, is de 
creatiedatum van de inhoud vaak een goed richting-
gevend alternatief. Gebruik steeds dezelfde manier 
om een datum te noteren, bij voorkeur jjjj-mm-dd 
(jaar, maand, dag). Wanneer je enkel het jaar kunt 
terugvinden, noteer je bijvoorbeeld ‘1998-xx-xx’.

Gebruik al je zintuigen bij het beschrijven. Zie je een 
wit poeder op de magnetische video- of audiotape? 
Heeft een filmrol een azijnachtige geur? Wanneer 
je dergelijke bijzonderheden van een drager waar-
neemt, noteer je ze best in je beschrijving.

Vertrekkend van het werk (de inhoud)

Als je de inhoud van het audiovisuele materiaal vrij 
goed kent, kun je overwegen om dat als startpunt 
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te nemen. EN 157448 is een metadataset die is ont-
wikkeld voor een eenvoudige identificatie van cine-
matografische werken, maar die ook kan gebruikt 
worden voor de beschrijving van andere audiovisu-
ele werken. In tegenstelling tot de meer uitgebreide 
metadataset EN 159079, definieert EN 15744 enkel 
een geheel van data-elementen die als relevant wor-
den beschouwd voor de identificatie van audiovi-
suele creaties op het niveau van het werk. Omdat 
audiovisuele werken nooit volledig los van de drager 
waarop ze zijn gemaakt kunnen worden beschouwd, 
bevat de EN 15744-metadataset enkele eigenschap-
pen van de oorspronkelijke belichaming van een au-
diovisueel werk in een audiovisueel medium.

EN 15744 omvat de volgende elementen:
• titel (title): een woord, uitdrukking, teken, of 

een groep van tekens, die het item of het werk 
benoemen.

• reeks / feuilleton (series/serial): een reeks is een 
groep afzonderlijke eenheden die met elkaar ver-
bonden zijn doordat elk item, naast zijn eigen 
titel, een gezamenlijke titel draagt die voor de 
hele groep geldt. Een feuilleton is een ‘kort’ werk 
dat voornamelijk wordt gekenmerkt door een 
vervolgverhaal.

• acteursploeg (cast): een verzamelnaam voor ac-
teurs en hun rollen. Het onderscheid tussen de 
acteursploeg en andere medewerkers berust op 
de plaats voor of achter de camera.

• andere medewerkers (credits): de namen en func-
ties van de personen die (achter de camera) ver-
antwoordelijk zijn voor de productie en/of de 
artistieke of intellectuele inhoud van het cine-
matografisch werk.

• referentieland (country of reference): het land of 
de landen waar zich de hoofdkantoren van het 
productiebedrijf (of bedrijven) van een cinema-
tografisch werk bevinden.

• oorspronkelijke formaat (original format): de be-
schrijving van het fysieke artefact waarop de eer-
ste bekende manifestatie van een cinematogra-
fisch werk werd vastgelegd.

• oorspronkelijke lengte (original length): de (exac-
te) totale fysieke lengte van de eerste bekende 
manifestatie van een cinematografisch werk, ge-
meten in voet of meter (vooral wanneer het cine-
matografische werk oorspronkelijk is vastgelegd 
op film).

• oorspronkelijke duur (original duration): de loop-
tijd van de eerste bekende manifestatie van een 

cinematografisch werk, gemeten in minuten en 
seconden.

• oorspronkelijke taal (original language): de taal of 
talen van de gesproken, gezongen of geschreven 
inhoud van de eerste bekende manifestatie van 
een cinematografisch werk.

• referentiejaar (year of reference): een datum die 
verbonden is met een gebeurtenis in de levenscy-
clus van het cinematografisch werk, doorgaans 
verbonden met de creatie, de beschikbaarheid 
of registratie (voor bijvoorbeeld auteursrechte-
lijke doeleinden) ervan.

• identificator (identifier): indien het item een on-
dubbelzinnige verwijzing verkreeg, bijvoorbeeld 
de International Standard Audio-visual (ISAN) 
of een specifiek nummer gegeven door een of-
ficiële instantie, dan noteren we die. Kennen we 
die niet, dan noteren we een inventarisnummer 
toegekend door de collectiebeheerder.

• genre (genre): een beschrijving of beschrijvin-
gen, bij voorkeur afkomstig uit een gecontro-
leerde woordenlijst, die de algemene stijl van 
een cinematografisch werk karakteriseert of 
karakteriseren.

• relatie (relationship): een verwijzing naar een 
aanverwant cinematografisch, literair of ander 
werk, bij voorkeur door middel van een formeel 
identificatiesysteem.

• bron (source): de naam van het archief of een 
andere organisatie die de beschrijving aanbiedt.

Met aandacht voor werk en drager

Voor wie nog beter wil doen, heeft PACKED vzw een 
dataprofiel voor audiovisuele werken ontwikkeld 
dat is gebaseerd op internationale standaarden.10  

Een dataprofiel is een hulpmiddel bij de implemen-
tatie van databanken voor collectiebeheer en heeft 
als doel: 

• de inhoudelijke consistentie van collectiedata te 
verzekeren ten behoeve van het beheer van het 
archief en/of de collectie(s); 

• de uitwisselbaarheid en doorzoekbaarheid van 
collectiedata te vergroten ten behoeve van on-
line ontsluiting.

Daarbij wordt beroep gedaan op erfgoedstandaarden: 
• gestandaardiseerde datastructuren, zoals de CI-

DOC-richtlijnen, de basisregistratie, EN 15744 
en EN 15907, worden gebruikt voor de struc-
tuur van het dataprofiel;
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• gestandaardiseerde beschrijvingsregels, zo-
als FIAF en het MovE-invulboek, worden ge-
bruikt om de inhoud van de beschrijving te 
normaliseren.

De datastructuur van het dataprofiel voor audio-
visuele werken bestaat uit 179 elementen en sub-
elementen, verspreid over 23 informatiegroepen en 
3 entiteiten. Deze elementen werden ontleend aan 
de EN 15907-standaard. Ze werden verder aange-
vuld met beschrijvingselementen voor de technische  
specificaties voor respectievelijk film, analoge en  
digitale video en digitale bestanden, en administra-
tieve gegevens voor het documenteren van rechten op 
het werk, digitale representaties van het werk en het  
record zelf. 

De datastructuur is een vereenvoudigde versie van 
het EN 15907-datamodel, waarin drie van de zeven 
oorspronkelijke entiteiten weerhouden werden:

• werk: een (audiovisueel) werk omvat bepaalde 
intellectuele en artistieke inhoud en het proces 

van de realisatie van deze inhoud in een audio-
visueel medium. Een werk omvat de eigenschap-
pen die van toepassing zijn op alle uitgaves en 
exemplaren van het werk. 

• uitgave: een uitgave is de fysieke belichaming van 
een werk. Een uitgave omvat alle eigenschappen 
die van toepassing zijn op één bepaalde reali-
satie van een werk. Een uitgave is niet exclusief 
verbonden met één enkel werk of één bepaald 
audiovisueel medium.

• exemplaar: een exemplaar is één instantie van 
een uitgave. Een exemplaar kan ook een frag-
ment of een onvolledige of beschadigde instan-
tie van de uitgave zijn. Een exemplaar wordt 
gekenmerkt door zijn beschikbaarheid in een 
bepaalde collectie, ongeacht de back-upkopieën 
die van het exemplaar bestaan.

Deze drie entiteiten hernemen de FRBR-componen-
ten11 uit de EN 15907-standaard12 en geven de drie 
abstractieniveaus weer waarmee je een audiovisueel 
werk beschrijft: de intellectuele en artistieke inhoud 
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van het werk, de concrete realisatie in een uitgave en 
het exemplaar dat je daarvan in je collectie bewaart.
Voor elk van deze drie abstractieniveaus werden de 
minimum en aanbevolen beschrijvingselementen 
geselecteerd met behulp van de CIDOC-richtlijnen, 
de basisregistratie en de EN 15744-standaard. Alle 
beschrijvingselementen werden ontleend aan de 
EN 15907-standaard en logisch samengebracht in 
23 (6+8+9) groepen. Voor elk element werden de 
corresponderende beschrijvingsregels in EN 15744 
en het MovE-invulboek toegevoegd. Naargelang de 
aard van de collectie kan voor een van deze stan-
daarden gekozen worden. Zoals hierboven reeds 
vermeld, kunnen deze elementen, naargelang het 
type audiovisueel werk dat beschreven wordt, ver-
der uitgebreid worden met elementen uit de EN 
15907-standaard.

En nu?
Na het voltooien van het globaal overzicht en de 
beschrijving op stukniveau ben je ongetwijfeld een 
pak wijzer geworden over de kwantiteit en kwaliteit 
van je audiovisuele archief en collectie(s). Je hebt 
nu alvast een uitstekende basis om de persoonlijke 
waarde of erfgoedwaarde van delen van je archief 
en collectie(s) in te schatten en om goed geïnfor-
meerde beslissingen te nemen over wat en hoe je iets 
wilt bewaren in de toekomst en wat je eventueel wilt 
(laten) digitaliseren. 

Bart Magnus 
PACKED vzw
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VOETNOTEN

1. ‘De drager is het fysieke medium waarop het signaal is vastgelegd’ Zie: R. Vissers, VerzekerDe Bewaring. 
Aflevering audiovisueel materiaal (2014) https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_au-
diovisueel_materiaal.pdf, 3.

2. Zie: http://projecttracks.be/nl/tools/detail/breng-je-archief-en-collecties-in-kaart
3. Zie: http://www.viaa.be/
4. Zie: https://viaa.zendesk.com/hc/nl/articles/204619039-Handleiding-Registratie-in-AMS (vanaf p.18).
5. Indien er meerdere werken zijn, scheid deze door een ‘;’. Indien de titel onbekend is, vul dan ‘onbekend’ 

in.
6. Sticky shed wijst op de ontbinding (hydrolyse) van de bindlaag van magnetische video- en audiotapes, 

en niet van de plastic onderlaag zelf. De bindlaag hecht de emulsielaag, waarin door middel van mag-
netisering de informatie wordt opgeslagen. Er ontstaat urethaan aan het tapeoppervlak omdat het po-
lyurethaan in de bindlaag water opzuigt. De eerste sporen van het sticky shed-syndroom zijn de aanwe-
zigheid van poeder of een kleverige massa op het tapeoppervlak. (Bron: https://www.scart.be/?q=en/
content/what-matters-content-and-usually-not-plastic-carrier) 

7. Zie: https://viaa.zendesk.com/hc/nl/article_attachments/201770436/fotolijst_formaten_LR.pdf. Ook 
Vissers, Ibid., p 4-7 biedt meer tekst en beeld.

8. Zie: https://www.projectcest.be/wiki/Standaard:EN_15907. 
9. Zie https://www.projectcest.be/wiki/Standaard:EN_15744. Andere inspiratiebronnen voor de inhou-

delijke beschrijving van audiovisueel materiaal zijn de FIAF Moving Image Cataloguing Manual (https://
www.projectcest.be/wiki/Standaard:FIAF) en de IASA Cataloguing Rules (http://www.iasa-web.org/
cataloguing-rules).

10. Zie B. Lemmens, Dataprofiel voor Audiovisuele Werken (2013) https://17dc523db9bf0692d991-f9b61d-
d6c69493800b6f880d3ff13732.ssl.cf3.rackcdn.com/20130228_dataprofiel_audiovisueel_v0_1.pdf

11. FRBR staat voor Functional Requirements for Bibliographic Records. Voor meer info, zie https://
en.wikipedia.org/wiki/Functional_Requirements_for_Bibliographic_Records en https://www.loc.gov/
cds/downloads/FRBR.PDF

12. Zie: https://www.projectcest.be/wiki/Standaard:EN_15907.


