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Uit het Eindhovens Dagblad 

 
Jan Sanders (BHIC), abdijarchivaris Ivo Billiaert en rijksarchivaris Johan Dambruyne met een oud perkament. 
© FotoMeulenhof  

Archief Postelse abdij vanaf heden ook digitaal 

toegankelijk 

POSTEL - Historici en heemkundigen kunnen hun hart ophalen: het archief van de abdij in Postel is 

online te raadplegen. 

Judith Evertse 29-03-17, 11:57  

Zonder aarzelen pakt abdijarchivaris Ivo Billiaert een broos ogend en vergeeld perkament op om 

deze aan de toegestroomde fotografen te tonen. De eeuwenoude archiefstukken van 'zijn' Postelse 

abdij zijn nu online te vinden en te doorzoeken op de website van het Brabants Historisch 

Informatiecentrum (BHIC). Een zware last is naar eigen zeggen van Billiaert afgevallen, die sinds 

2010 het beheer had over het archief. "Ik ben blij dat alles nu is veiliggesteld." 

Dat het Postelse archief nu online toegankelijk is, betekent goed nieuws voor iedereen die zich 

verder wil verdiepen in de geschiedenis van de Kempen en de regio Helmond: een groot deel van 

het Belgische archief bestaat uit documenten uit onder andere Reusel, Helmond, Bergeijk en 

Veldhoven. De Kempische en Helmondse inbreng in het Belgische archief is niet zo verrassend: tot 

http://www.ed.nl/reusel-de-mierden/archief-postelse-abdij-vanaf-heden-ook-digitaal-toegankelijk~aebb89bc/78374457/
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1618 behoorde de Postelse abdij tot de Franstalige abdij van Floreffe (in het huidige Wallonië), die 

ook vele gebieden in Brabant onder haar hoede had. 

Zo is er een document uit 1201 waarin is vastgelegd dat de abt van Floreffe een lid van de Postelse 

abdij mag voordragen als pastoor in het Kempische dorpje Lage Mierde. Nadat de Vlaamse abdij 

zich had afgescheiden van 'moederabdij' Floreffe gingen vele goederen en kerkelijke rechten in de 

Brabantse regio over van Floreffe naar Postel. Dit leverde wederom een schat aan Brabantse 

archiefstukken op. 

Monnikenklus 

Veel meer is er meestal niet bekend over de inhoud van de documenten, die grotendeels in het 

Latijn zijn opgesteld en mogelijk teruggaan van 1173 tot aan 1797. Hier ligt een mooie taak voor 

onderzoekers en heemkundekringen, volgens Jan Sanders (BHIC). "Zij kunnen de documenten 

verder vertalen en interpreteren. Dat zal wel een monnikenklus worden. Maar mogelijk herbergt het 

archief vele verborgen schatten." 

Het digitaliseren van de documenten was een monsterklus voor het Rijksarchief Antwerpen-

Beveren, dat hiervoor samenwerkte met k.ERF (Kempisch Erfgoed). Maar het was het waard, 

volgens rijksarchivaris Johan Dambruyne. "We kregen hiermee de kans om waardevol cultureel 

erfgoed te ontsluiten voor een breder publiek." 

Voor Billiaert zit een deel van zijn werk er nu op. Nu het archief voor iedereen toegankelijk is, zal 

hij minder vaak worden benaderd door historici en genealogen om 'iets op te zoeken'. "Ik kan hen 

nu naar de website verwijzen", glimlacht hij. 
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Uit Alkmaar Centraal. 
 

 
 
30 Maart 2017 

Vernieuwde website Regionaal Archief Alkmaar in de lucht  

Wie graag een blik werpt op het verleden, wordt goed bediend door de vernieuwde website van het 

Regionaal Archief. Bijna 70.000 afbeeldingen, van technische tekeningen en kaarten tot foto’s en 

affiches, zijn daar nu gratis te downloaden. De nieuwe site is geschikt voor diverse apparaten voor 

optimaal overzicht en heeft een chatfunctie voor wie vragen heeft over het archief of de site. 

Directeur Paul Post: “Het grote voordeel van de nieuwe website, naast het heldere uiterlijk, is dat je 

nog makkelijker kunt zoeken door de grote hoeveelheden historische informatie op de site. Daarbij 

hebben we op de beeldbank bij heel veel afbeeldingen de watermerken achterwege kunnen laten en 

zijn ze nu voor iedereen gratis te downloaden.” 

Naast afbeeldingen zijn veel tijdschriften en kranten in te zien. Zo zijn onlangs de Texelse 

Couranten uit de periode september 1887–2013 online gegaan. Ook zijn veel archiefstukken te 

vinden en kan men via de knop 'persoon zoeken' gedegen familieonderzoek doen. Wat niet 

gedigitaliseerd is in de studiezaal in te zien. Ter voorbereiding kan men stukken vanuit huis 

reserveren, nu zonder in te loggen. 

 

https://alkmaarcentraal.nl/nieuws/48349988-vernieuwde-website-regionaal-archief-alkmaar-in-de-lucht
https://alkmaarcentraal.nl/nieuws/48349988-vernieuwde-website-regionaal-archief-alkmaar-in-de-lucht
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/
https://alkmaarcentraal.nl/nieuws/48349988-vernieuwde-website-regionaal-archief-alkmaar-in-de-lucht

