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INSTRUCTIE          Indexeren van Lidmatenregisters 
 
In deze instructie vindt u informatie over lidmatenregisters en over de indexering hiervan.  
 

Lidmatenregisters 
Protestante kerken hebben registers waarin leden (lidmaten) zijn geregistreerd. Bij de meeste 
protestante (hervormde / Nederduits gereformeerde) kerken zijn deze ook aanwezig van vóór 1811. 
Lidmaat werd je als je catechisatie (onderwijs) had gevolgd en daarna belijdenis van het geloof deed 
in een kerkdienst. Dat gebeurde rond het twintigste jaar. Lidmaten mochten deelnemen aan het 
Heilig avondmaal.  
Vóór de invoering van het bevolkingsregister zijn lidmatenregisters doorgaans de enige bron voor 
informatie over verhuizingen van en naar een andere plaats. 
 

 
Hier is het grote belang van lidmatenregisters goed te zien: hoe hadden we er anders achter moeten 
komen waar Allegonda Hillebrants vandaan kwam en naar welke plaats ze na haar verblijf in Deil 
vertrok? 
 

Verschillende soorten lijsten 
Er zijn verschillende typen lidmaten registratie: 

- Momentopname van de leden, vaak bij aantreden van een nieuwe predikant. 
- Registratie van leden in alfabetische volgorde 
- Registratie van aangenomen lidmaten (die belijdenis hadden gedaan) 
- Registratie van met attestatie ingekomen of vertrokken lidmaten 

In vrijwel alle registers zijn later wijzigingen bijgeschreven over bijvoorbeeld vertrek en overlijden. 
Door de latere aanvullingen zijn de registraties vaak lastig te dateren. 

 
Waar aangetekend? 
De aantekeningen over lidmaten vinden we: 

- Tussen de handelingen van de kerkenraad 
- In aparte lidmatenregisters 
- In aanvullende stukken, zoals losse attestaties. 
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Indexering 
 
 
We indexeren lidmatenregisters t/m 1850 (invoering van het bevolkingsregister). 
Bij het indexeren werken we net als bij de doop- en trouwinschrijvingen in MaisFlexis web.  

 
* Maak voor elke persoon een aparte inschrijving, vermeld bij diversen een eventuele relatie tot 
elkaar.  
* Het is de bedoeling om alle geregistreerde personen in het register te indexeren.  
*Je krijgt waarschijnlijk veel records op één bladzijde. 
 
 
1. Neem een scan in bewerking door op het groene plusje te klikken van de betreffende bladzijde in 
de galerij. 
2. Kies als archiefeenheidsoort: lidmateninschrijving.  
 

   
 
Bladzijde  
 
* Als er een bladzijdenummering in folio is (dit is als niet zowel links als rechts gepagineerd zijn), is 
het voor de vele inschrijvingen belangrijk de pagina’s te onderscheiden. Dan is het als volgt:  

   
links = 2v, rechts is 3r. Als je pagina omslaat wordt dit 3v en 4 r. 
 
Plaats 
 
* Als plaats nemen we altijd de plaats van het register. Deze behoef je niet in te vullen omdat dit bij 
de controle in een handeling wordt gedaan om fouten in schrijfwijze te voorkomen. 

Datum inschrijving 
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We nemen zoveel mogelijk de datering die het dichtst ligt bij de datum dat men ook daadwerkelijk 
lidmaat is geworden. Er zijn veel mogelijkheden en het is dus goed opletten: 
* Er wordt op een bepaalde dag of in een bepaald jaar een lijst opgemaakt van personen die op dat 
moment lidmaat zijn. In principe krijgen alle mensen dan als datum de datering van die lijst.   
* Echter: als er duidelijk veel latere aantekeningen bijstaan en de inschrijving niet te dateren is, vul 
dan een volgende datering in: 1730-1741 (begin en eindjaar van de betreffende lijst). 
* Eventueel een datum van de ingekomen attestatie, belijdenis of overlijdensdatum. Vul bij ‘diversen’ 
in waaraan de datum is ontleend, bijvoorbeeld ‘datum belijdenis’. 
*Let op de datering van de lijst. Indien in 1750 een nieuwe lijst wordt aangelegd en daarop komt een 
persoon voor met als aantekening dat hij in 1730 belijdenis heeft gedaan, neem dan 1750 als datum 
(bewijs dat hij dan in leven is) en vul bij diversen in: ‘deed belijdenis in 1730’.  
*Als in een alfabetische lijst, aangelegd in een bepaald jaar, bijv. 1723, iemand is ingeschreven die 
duidelijk later, bijv. in 1745 binnenkomt, dan geldt de latere datum. In dat geval kan de datering van 
de oorspronkelijke lijst genegeerd worden. 
* Als iemand meerdere keren vertrekt of inkomt, doen we het volgende: De oudste datum in het 
betreffende veld invullen en bij diversen van de persoon de andere data (met wat het betreft: 
vertrokken of ingekomen) invullen. Formuleer dit als: Vertrokken dd-mm-jjjj, ingekomen dd-mm-jjjj 
(of andersom indien van toepassing). Gebruik tussen meerdere data een komma. 
 
Diversen 
 
Begin dit veld altijd met een Hoofdletter en eindig met een punt. 
 
In dit veld alleen vermelden informatie die op voorhand interessant is om de onderzoeker er op te 
wijzen. Alleen feiten vermelden.  
Hou steeds voor ogen dat de onderzoeker de scan kan raadplegen en zelf mag interpreteren. 
 
Uiteraard ook de vermeldingen zoals in bij ‘datum inschrijving’ hier vermelden. 
Indien er bij de inschrijvingsdatum een andere datum is dan de datering van een lijst dan in het veld 
‘Diversen’ vermelden waaraan de datum is ontleend, bijvoorbeeld vermelden: 
Datum is datum attestatie. 
Datum is datum belijdenis. 
Datum is overlijdensdatum. 
 
Persoon 
 
Klik daarna op het groene plusje van de ‘persoon’ 
Dan kom je in onderstaand scherm 
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       -      Bij aktenummer niets invullen 
 

- Vul de voor- en achternaam, eventueel vermeld patroniem,  in zoals gebruikelijk.  
 
Voorbeelden hoe diverse vermeldingen in te vullen. 
 

- Maak bij een vermelding Jan Jansen en zijn vrouw (zonder vermelding van haar naam) twee 
aparte inschrijvingen. Ze worden immers beiden ingeschreven als lidmaat. Vul de velden als 
volgt 

- Bij de ‘persoon’ Jan Jansen  
Voornaam: Jan 
Achternaam: Jansen 

- Bij de vrouw van Jan Jansen 
Voornaam: niet vermeld 
Achternaam: niet vermeld 
Maak met groene plusje een relatie (een nieuwe persoon) aan met vermelding naam Jan 
Jansen. 
Voornaam: Jan 
Achternaam: Jansen 
 
Maak bij een vermelding Jan Jansen en zijn vrouw Betje Klaasen twee aparte inschrijvingen. 
Ze worden beiden ingeschreven als lidmaat. Vul de velden als volgt in. 

- Bij de ‘persoon’ Jan Jansen 
Voornaam: Jan 
Achternaam: Jansen 
In het veld ‘diversen’ van de persoon vermelden: Echtgenoot van Betje Klaasen. 

- Bij de ‘persoon’ Betje Klaasen 
Voornaam: Betje 
Achternaam: Klaasen 
In het veld ‘diversen’ van de persoon vermelden: Echtgenote van Jan Jansen. 
 
Maak bij een vermelding ‘de vrouw van’ of ‘de weduwe van’ (naam van de man dan wel 
vrouw) een inschrijving en vul de velden als volgt in 
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Bij de ‘persoon’  de vrouw of de weduwe van (naam man/vrouw)  
Voornaam: ‘niet vermeld’ 
Achternaam:  ‘niet vermeld’ 
Maak met groene plusje een relatie (een nieuwe persoon) aan met vermelding  
Voornaam: voornaam man (vrouw) 
Achternaam: achternaam man (vrouw) 
Dan niets vermelden in het veld diversen 
 

- Bij ‘kinderen’ (naam vader of moeder is altijd vermeld) bij het groene plusje ‘personen’ in: 
b.v. Jan de zoon van ………….. vermelden: 
Voornaam: Jan 
Achternaam: de naam van de vader (indien vermeld) 
en indien de moeder is vermeld dan bij de achternaam van het kind de woorden ‘niet 
vermeld’ 

- Vul vervolgens (indien vermeld) bij het groene plusje ‘vader’ de naam van de vader in het bij 
het groene plusje ‘moeder’ de naam van de moeder in. 
 

- Inschrijving van kinderen komt in een lidmatenregister niet vaak voor. Indien dit het geval is 
zal er op het werkblad worden aangegeven hoe hier te handelen. 
 

- Vul geslacht in 
 

- Vul gegevens in als die vermeld staan: 
              Plaats geboorte 
              Datum geboorte 
 
              Plaats overlijden 
              Datum overlijden 
 

- Vermeld in het veld ‘Diversen’ uitsluitend informatie die op de persoon zelf betrekking heeft. 
Zoals onder andere de volgende vermelding:  Overleden (als er alleen de woorden obitt of 
gestorven of iets dergelijks staat). abiit of abijt (als er alleen vertrokken staat). Echtgenoot 
van (naam vrouw). Weduwe van (naam man). Echtgenote van (naam man). Scan onleesbaar.  
Let hierbij heel goed op het verschil tussen obitt en abitt. 

 
- De volgende velden niet invullen: 

Aktenummer 
Gemeente 
Uuid (is een systeemvermelding) 
 
De volgende velden worden niet gebruikt. Dit soort vermeldingen altijd in het veld ‘Diversen’ 
van de persoon vermelden. (Voorbeelden hoe diverse vermeldingen in te vullen). 
Weduw(naar) van 
Echtgeno(o)t(t)e van 
Kind van 

 
- Vul indien bekend in: xxx’  ‘of ingekomen van xxx’ ‘vertrokken naar, zie de velden daarvoor. 

Dat is belangrijke informatie. 
 
Als iemand meerdere keren vertrekt of inkomt, doen we het volgende: De oudste datum in 
het betreffende veld invullen en in het veld ‘diversen’ van de persoon de andere data (met 
wat het betreft: vertrokken of ingekomen) invullen. Formuleer dit als: Vertrokken dd-mm-jjjj, 



 
6 INSTRUCTIE                                                                                    INDEXEREN VAN LIDMATENREGISTERS 

ingekomen dd-mm-jjjj (of andersom indien van toepassing). Gebruik tussen meerdere data 
een komma. 
 

 

 
 
Invullen van de naam 
Voor de namen gelden de afspraken zoals ze ook bij de (rest van de) dtb-registers waren. Er zijn 
velden voor voornamen, patroniemen, voorvoegsels, achternamen en diversen. Het veld patroniem 
gebruiken we alleen indien er ook een geslachtsnaam (achternaam) is. Als dat niet het geval is, vullen 
we het patroniem in bij het veld achternaam.  

 

 
 
We komen door het lidmatenregister zelfs te weten wat de doodsoorzaak van Dirk Leendertze Natris 
was: hij kwam om door onweer (‘door den donder doodgeslagen’) op 28 mei 1730. 
 

 
Bij twijfel 
Plaats bij twijfel over een naam of een ander gegeven een NNK. Deze worden allemaal 
gecontroleerd. Gebruik geen andere tekens! 
 
20-7-2020 HvD 
 
Vragen? 
Neem bij vragen contact op met: 

- Harriëtte tel.nr. 1163    Mail: hvdoremaele@rarivierenland.nl 
- Beatrijs tel.nr 1175. Mail: bvdijk@rarivierenland.nl 
- Charlotte tel.nr. 1162 Mail: cvbeek@rarivierenland.nl 
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