
     Aanvraagformulier 

Dit formulier hoeft niet volledig ingevuld te worden. Indien u niet beschikt over alle gevraagde 
informatie vormt dat geen enkel probleem. Dit formulier gidst ons bij het verzamelen van alle 
gegevens die kunnen helpen bij het onderzoek naar uw afkomst. 

U kan meerdere vakjes aanvinken in dit formulier. 

Naam :……………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam :………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………... 

☐ U zoekt informatie over uw eigen afkomst

☐ u zoekt informatie over de afkomst van familieleden

☐ Andere

Beschrijf hieronder kort waarnaar u op zoek bent: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aarzel niet om relevante documenten aan ons te bezorgen via e-mail: metis@arch.be 

U bent:

Uw onderzoek : 

Als u reeds onderzoek gevoerd heeft en over informatie beschikt die ons kan 
helpen, aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen: (bv: archiefdiensten, 
personen, referenties van reeds geraadpleegde bestanden, foto's,  teksten, enz.) 

mailto:metis@arch.be


☐ Uzelf   

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar u 

heeft verbleven : ………………………………………………………………………………................. 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen : ………………………………………………………………………. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die mijn plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : …………………………………………….. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen) : ………………………………………………....... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  ☐ Een of meerdere verwanten : 

     ☐ Moeder : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Uw zoekvraag betreft : 



 

     ☐ Vader : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ☐ Zus : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



     ☐ Zus : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
     ☐ Broer : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 



     ☐ Broer : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
     ☐ Grootmoeder : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



     ☐ Grootvader : 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  ☐ Iemand anders 

Indien “Iemand anders”, vermeld welke soort relatie (bv : neef, overgrootvader, vriend,…): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam, voornaam : ……………........................................................................................................ 

Geboortedatum of -jaar : …………………………………………………………………………............ 

Geboorteplaats : …………………………………………………………………………………………... 

Een plaatsingsinstituut (in Afrika en/of in Europa) of missie (katholiek of protestants) waar deze 

persoon heeft verbleven : ………………………………………………………………………………... 

Professionele loopbaan (bv : koloniaal ambtenaar of werknemer van een koloniale 

onderneming) : …………………………………………………….……………………………………… 

Een of meerdere verblijfplaatsen: ……………………………………………………………………….. 

Data van plaatsing onder voogdij of adoptie : …………………………………………………………. 

Organisatie die de plaatsing/adoptie heeft bemiddeld : ………………………………………………. 

Een verplaatsing naar België of elders : ………….…………………………………………………..... 

De naam (of namen) van het (de) gastgezin(nen): ………………………………………………….... 

 
Geef hier alle andere informatie aan die ons onderzoek zou kunnen oriënteren (bv : 

informatie over andere familieleden) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Zijn gegevens over de bij het onderzoek betrokken perso(o)n(en) gewijzigd?  
Zo ja dewelke? (bv: andere achternaam/voornaam dan bij geboorte, andere 
geboorteplaats, en/of -datum, andere nationaliteit, etc.)? 

Is er nog iets anders dat we volgens u dienen te weten?  
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