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Zoeken naar studenten in de matrikels van de Oude Universiteit Leuven 

In de matrikels of inschrijvingsregisters van de oude universiteit Leuven werden de namen 

genoteerd van de tienduizenden studenten die tussen 1425 en 1797 aan de Leuvense 

universiteit studeerden. Ze worden bewaard in het Leuvense Rijksarchief en vormen de 

ruggengraat van het archief van de Oude Universiteit Leuven, dat in 2013 door UNESCO 

werd opgenomen in het Memory of the World Register. De inschrijvingsregisters zijn 

uitgegeven door Edmond Reusens, Joseph Wils en Arnold Schillings in Matricule de 

l’Université de Louvain, Brussel, 1903-1980, 10 volumes. Recent werden de gegevens uit 

deze uitgave toegevoegd aan de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ van het Rijksarchief. De 

matrikels werden daarnaast integraal gescand en zijn online raadpleegbaar.  

Om in de gescande matrikels te zoeken naar studenten, is het aangewezen eerst via de 

zoekrobot ‘zoeken naar personen’ of  de uitgave van Reusens, Wils en Schillings de datum 

van inschrijving van een student op te zoeken.  

 

Zoeken naar de datum van inschrijving van een student via ‘zoeken naar personen’ 

Surf naar http://search.arch.be en klik op het tabblad Personen. 

  

  

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen
http://search.arch.be/
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In het zoekveld in het tabblad Personen geeft u onder Eerste persoon de voor- en 

achternaam in van de student waarvan u de gegevens wilt opzoeken. Klik vervolgens op 

Zoeken om de resultaten van uw zoekactie te zien.  

 

Klik op 🔎 om de gedetailleerde gegevens van uw zoekresultaten te bekijken. Op deze 

manier kan u de inschrijvingsdatum van de door u gezochte student aan de Oude 

Universiteit van Leuven terugvinden. 

  

Indien uw zoekactie geen resultaten oplevert, kunt u in het tabblad Personen onder Eerste 

persoon het selectievakje Klinkt als aanduiden. De zoekrobot zoekt dan automatisch op 

naamvarianten. Meer tips voor zoeken naar personen kunt u terugvinden in de Handleiding 

die wordt weergegeven onder het tabblad Zoeken naar personen. 
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Zoeken naar een student in de gescande matrikels 

Indien u over de naam en inschrijvingsdatum van een student beschikt, kunt u diens 

inschrijving ook opzoeken in de gedigitaliseerde matrikels op de website 

http://search.arch.be. Om gedigitaliseerde bestanden te bekijken, dient u in te loggen met 

een account van het Rijksarchief. Een account aanmaken kan door links onderaan in de 

zoekomgeving op registreer te klikken.  

 
 

 

http://search.arch.be.v/
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Nadat u bent ingelogd met uw account van het Rijksarchief, opent u het tabblad Archieven 

en typt u in het zoekveld ‘Oude Universiteit Leuven’ in. Vervolgens klikt u op Zoek.  

 

In de resultaten zoekt u naar deze beschrijving: 

Oude Universiteit Leuven, 1426-1797 

Titel toegang: Inschrijvingsregisters van de studenten aan de Oude Universiteit Leuven (matrikels) 

Identificatie van de toegang: 682/1  

Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Leuven  

 

Als u de beschrijving van de matrikels hebt gevonden, klikt u op de titel van de beschrijving 

(‘Oude Universiteit Leuven, 1426-1797’). U komt zo in onderstaand scherm terecht: 

 
 

In dit scherm klikt u door naar het tabblad Archiefbestanddelen. Daar krijgt u een overzicht 

van de gedigitaliseerde inschrijvingsregisters van de Oude Universiteit Leuven.  
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Klik vervolgens op de beschrijving van het inschrijvingsregister dat de periode bestrijkt 

waarin de student werd ingeschreven aan de universiteit. Op het scherm dat vervolgens 

verschijnt, ziet u onder subitems een overzicht van dat inschrijvingsregister. Boven de 

weergegeven academiejaren (bv. 1485-1486), ziet u een nummer staan (bv. 4). Dit nummer 

verwijst naar het folionummer waarop het opgegeven jaartal in het inschrijvingsregister 

aanvangt en hebt u nodig voor uw verdere opzoekingen.  
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Klik verder naar het tabblad Gedigitaliseerde archiefdocumenten, waar u een overzicht 

krijgt van de gescande folio’s van het inschrijvingsregister.  

 

 

Klik op één van de scans. Zo komt u in de afbeeldingenviewer van het Rijksarchief terecht.  
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Om naar het gezochte jaartal te gaan in het inschrijvingsregister, geeft u rechts onderaan in 

het zoekveld Direct naar het folionummer in dat u in de vorige stap hebt teruggevonden. Klik 

vervolgens op >.  

 

  

Nadat u op deze manier de beginfolio hebt gevonden van het te raadplegen jaartal van 

inschrijving, kunt u zoeken naar de inschrijving van de student. De inschrijvingen van één 

academiejaar bestrijken doorgaans verschillende folio’s in de matrikels. Om verder te 

bladeren in het register, klikt u onderaan op Volgende. Zo kan u folio per folio bekijken, 

totdat u de inschrijvingsgegevens hebt gevonden van de student waarnaar u onderzoek 

verricht.  


