
 

 

1 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

 

Inloggen in http://web.maisflexis.nl/rar 

 

Het volgende inlogscherm verschijnt: 

 

Gebruikersnaam: u bekend 

Wachtwoord: u bekend 

Als voorbeeld wordt hier het Hervormd doopboek Spijk 1708-1813, toegangsnummer 0010-

2055 gebruikt. 

Na het inloggen verschijnt het volgende scherm. Vul bij het veld ‘Code’ het toegangsnummer 

in en klik op ‘Toegang zoeken’.  

 

http://web.maisflexis.nl/rar


 

 

2 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Klik op het zoekresultaat, het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Links staat de lijst met de doopinschrijvingen (deze wordt aangevuld) in het midden staan de 

invoervelden en rechts de scans. De indeling van het invoerscherm is naar behoefte aan te 

passen. Klik hiervoor rechtsboven op ‘Indeling’. Kijk wat voor jou het prettigste werkt, deze 

indeling is  altijd weer te wijzigen door een andere te selecteren. 

 

 

 

 



 

 

3 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Je kunt het uitklap scherm links ook laten verdwijnen door op de drie horizontale streepjes 

naast het woord MAIS-Flexis te klikken: 

 

 

Klik indien de juiste toegang niet wordt vermeld op ‘Toegang kiezen’. 

 

Om te beginnen met indexeren ga je naar de scan die je gaat indexeren door links boven op 

de desbetreffende scan op de groene + te klikken. De eerste 3 scans (omslag, voorblad en 

overzicht predikant die de doop uitvoerde) kunnen worden overgeslagen. Je begint met de 

scan eindigend op _00004.jpg: 

  



 

 

4 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

In het volgende scherm kies je helemaal links ‘Doopinschrijving’: 

 

In het midden verschijnen de in te vullen velden voor een doopinschrijving in het tabblad 

‘Beschrijven’. 

 

NB Lees de inhoudelijke instructie met aanwijzingen hoe en wanneer de velden in te vullen 

goed door. 

Bladzijde: alleen invullen indien vermeld in het register. 

* 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. Dit doen we als volgt, met 

gebruikmaking van de toevoeging r (recto, oftewel voorzijde) en v (verso, oftewel achterzijde): 

   

links = 2v, rechts is 3r. Als je pagina omslaat wordt dit 3v en 4 r. 

 

 



 

 

5 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Plaats dopen: deze behoef je niet in te vullen omdat dit bij de controle in één handeling 

wordt gedaan om fouten in schrijfwijze te voorkomen.  

NB Vul het veld ‘Plaats dopen’ alleen in als de genoemde plaats afwijkt van de plaats van het 

register. 

Let wel de plaatsnamen worden ingevoerd zoals ze nu gespeld worden!  

Datum dopen: uitsluitend vermelden indien vermeld bij de inschrijving. Gebruik altijd 10 
tekens (b.v. 01-10-1780, 01-06-1700, 10-10-1871).  
NB Als er alleen een geboortedatum wordt vermeld, dan niets invullen in dit veld! 
 
De velden ‘Beginjaar’ en ‘Eindjaar’ niet invullen. Deze worden automatisch gevuld door 
invulling van ‘Datum dopen’ of ‘Datum geboorte’. 
 
Diversen: hier uitsluitend opmerkingen invullen die betrekking hebben op de 
Doopinschrijving en Niet de vermeldingen die uitsluitend betrekking hebben op het kind, 
vader, moeder of een getuige, die opmerkingen worden vermeld in het veld Diversen bij de 
persoon. 
 
Begin het veld ‘Diversen’ altijd met een hoofdletter en eindig met een punt. 
Voorbeelden:  

- Bij meerlingen. In dit veld vermelden ‘Tweeling.’, ‘Drieling.’, etc. 

- Bij een Onecht kind in dit veld vermelden ‘Onecht kind.’ 

 

Kind: klik op de groene + achter het kind, het volgende invulscherm verschijnt, waarin alleen 

de velden met rode kaders hoeven te worden ingevuld: 



 

 

6 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

 

 

Uitgangspunt: 

De namen van de personen worden exact ingevoerd zoals ze op de scan vermeld staan. 

Alleen de plaatsnamen worden ingevoerd zoals we deze nu spellen. 

 

 

INHOUDELIJKE INSTRUCTIE INVOER VELDEN 

Plaatsvelden 
Er zijn twee plaatsvelden. Één voor de geboorteplaats (dit veld staat bij de rol kind) en één 
voor de doopplaats (staat bij de doopinschrijving). Indien mogelijk worden ze beide ingevuld. 
Je mag daarbij uitgaan van de logische veronderstelling dat als je bijvoorbeeld bezig bent 
met een doopregister van Tiel, dat de doopplaats ook Tiel is, ook als dat niet expliciet 
vermeld staat. Als in het voorbeeld ook de geboortedatum is vermeld, mag je er ook vanuit 
gaan dat Tiel de geboorteplaats is, ook als dat niet expliciet vermeld staat. Is de 
geboortedatum standaard niet vermeld in een doopboek, dan ook niet de geboorteplaats 
vermelden. Soms wordt in de registers de geboorteplaats alleen vermeld als die afwijkt van 
de plaats van het register. In die uitzonderingsgevallen de geboorteplaats wel opnemen, ook 
al is er geen geboortedatum vermeld. 



 

 

7 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

 
Bij een doop in een katholieke gemeente vullen we als plaatsnaam de woonplaats van de 
ouders in omdat de doop meestal in het huis van de ouders plaatsvond door een 
rondreizende pastoor (tenzij anders vermeld). 
 
Datumvelden 
Er zijn twee datumvelden. Één voor de geboortedatum en één voor de doopdatum (dit veld 
staat bij de rol kind). Indien mogelijk worden ze beide gevuld. Als er alleen een doopdatum 
wordt genoemd hoeft de geboortedatum niet herleid te worden. Gewoon niets invullen bij 
geboortedatum en omgekeerd. 
 
Meerlingen 
Bij meerlingen wordt per kind een formulier ingevuld, waarbij de gegevens hetzelfde zijn, 
behalve de voornaam / voornamen van het kind. In het veld ‘Diversen’ van de 
Doopinschrijving (dus bij elk afzonderlijk kind) de vermelding ‘Tweeling.’ ,‘Drieling.’ of iets 
dergelijks invullen. 
 
Geslacht 
We geven het geslacht van het kind aan. Kies uit de keuzelijst de optie ‘Man’, ‘Vrouw’ of 
‘Onbekend’. Het is vrijwel altijd duidelijk of het een man of vrouw betreft.  Bij twijfel kan de 
voornamendatabank van het Meertensinstituut uitkomst bieden 
(http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB/index.php). Als daar staat dat het zowel 
een jongens- als een meisjesnaam kan zijn, selecteer dan de optie 'Onbekend'. 
NB Verkleinwoorden duiden vrijwel altijd op een meisje (Gijsbertje, Bertje, Peterke, etc.). 
Namen als Rut / Ruth of Elisa / Eliza kunnen volgens het Meertensinstituut zowel op een 
jongen als een meisje duiden, maar een uitgebreide steekproef in de burgerlijke stand van 
het rivierengebied voor 1850 heeft uitgewezen dat het in deze streek in die tijd altijd een 
jongen betreft. Bij die twee namen vullen we daarom een jongen in. 
 
Invulvelden kind, vader, moeder en eventuele getuigen  
Van het kind, vader, moeder en eventuele getuigen van de doop vullen we indien die 
gegevens aanwezig zijn wel alle velden in (dus: voornaam, patroniem, voorvoegsel en 
achternaam). 
 
Als een deel van een naam niet wordt vermeld in de inschrijving, vullen we in het 
betreffende veld van die persoon ‘niet vermeld’ in. Dit om op de website aan te geven dat 
we niet iets/iemand vergeten zijn. Is er bijvoorbeeld een ‘kind van Jan van Velden’ gedoopt, 
dan is de vader Jan van Velden, als kind indexeren we ‘niet vermeld van Velden’. Zo ook als 
een voor- of achternaam van andere personen ontbreekt. 
 

http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB/index.php


 

 

8 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Patroniemen (achternamen ontleend aan de voornaam van de vader) zijn lastig en moeilijk 
of zelfs helemaal niet als zodanig herkenbaar. Het invulformulier bevat aparte velden voor 
patroniemen. 
We gaan er vanuit dat er alleen sprake is van een patroniem als: 
a. Er ook een achternaam is. Bijvoorbeeld bij ‘Jan Jansen van der Hoeven’ wordt Jansen als 
patroniem gezien en ingevuld. Het kan niet zo zijn dat het patroniemenveld ingevuld wordt 
en het achternamenveld leeg blijft. 
b. Als er een duidelijke aanwijzing is dat het niet om een (tweede of derde) voornaam gaat. 
Bijvoorbeeld bij ‘Jan Hendrik Bogers’ beschouwen we ‘Hendrik’ gewoon als tweede 
voornaam en niet als patroniem. Bij ‘Jan Hendriks Bogers’ beschouwen we Hendriks wel als 
patroniem. Bij ‘Jan Jan Bogers’ beschouwen we de tweede Jan wel als patroniem. Al met al 
blijft het een lastige kwestie,  waarbij soms op het gevoel moet worden afgegaan. 
Over het algemeen is het vóór 1811 zo dat hoe ‘gewoner’ de mensen hoe eerder je met 
patroniemen te maken hebt en hoe ‘deftiger’ de mensen hoe sneller ze meer dan één 
voornaam hebben. 
Patroniemen staan ook wel eens achter de achternaam. In principe vermelden we dat 
patroniem ook gewoon in het daarvoor bedoelde veld. Soms echter is de aanduiding zo 
onduidelijk dat het opnemen ervan geen zin heeft. Bijvoorbeeld ’Hendrik Versteeg A.Z.’. Je 
weet in dat geval niet wat de naam van de vader precies is en dus vermelden we het 
patroniem niet. In andere gevallen is het wel mogelijk. Bijvoorbeeld ‘Willem van der Zalm 
Janszoon’ (het staat er zo letterlijk en dus niet Janß). Janszoon wordt dan als patroniem 
opgenomen. 
Als een naamveld niet is ingevuld (voor- en achternaam), dan ‘niet vermeld’ invullen. In het 
veld patroniem niets invullen indien niet vermeld. Dit is met name om aan te geven op de 
website, dat we niet iemand vergeten zijn in te vullen. 
 
Als de achternaam van de vader een patroniem (b.v. Gerritszn of Karelse)  is, vullen we bij 
het kind bij de achternaam ‘niet vermeld’ in.  
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‘Onechtelijk’ kind (illegitimus) 
 
Er zijn veel varianten in de doopregisters vermeld van een ‘onechtelijk’ kind (illegitimus). 
Van de  4 meest voorkomende varianten is hieronder een voorbeeld uitgewerkt.  
 
Onechte kinderen waarbij alleen de moeder van het kind wordt vermeld. 

Gerrit in onegt geteeld. Ouders: Ditje de Bie moeder geb. den 28 aug. gedoopt den 7 septbr. 

Getuige Teunis de Bie 

Kind: voor- en achternaam van het kind invullen. 

Vader: niet invullen. 

Moeder: invullen. 

Getuigen (indien vermeld):  invullen. 

In het Diversenveld van de Doopinschrijving: de vermelding ‘Onecht kind.’ invullen. 

  
Onechte kinderen waarbij de vader het kind erkend heeft 

 
Den 26 juli is gedoopt een onecht kind van Willemina van Hemert voor vader erkennende 
Hendrik Weber en is genaamd Grietje 
 
Kind: voornaam kind en de achternaam van de moeder invullen. 
Vader: invullen.  
Moeder: invullen. 
Getuigen (indien vermeld):  invullen. 
In het Diversenveld van de Doopinschrijving: de vermelding  
'Onecht kind. De vader heeft het kind bij de doop erkend.'  invullen 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Onechte kinderen waarbij alleen maar een vermeende vader wordt vermeld door de 
predikant  

 
Vigetimi januarij baptizatus est Wilhelmus filius illegitimus Theodora Aartse; patre 
nominari Wilhelmus de Weert, suscepit Ariantje de Man 
Vertaald: De twintigste januari gedoopt Wilhelmus kind onwettig Theodora Aartse; als 
vader genoemd Wilhelmus de Weert, doophefster Ariantje de Man. 
 
Kind: voornaam kind en de achternaam van de moeder invullen. 
Vader: niet invullen. 
Moeder:  invullen. 
Getuigen (indien vermeld): invullen. 
In het Diversenveld van de Doopinschrijving: de vermelding  
'Onecht kind. Als vader wordt Wilhelmus de Weert genoemd.' invullen. 
 

In dit geval wordt bij het zoeken op de naam van de vader Wilhelmus de Weert het kind 
toch gevonden omdat ook door het systeem in de velden Diversen wordt gezocht. 
 
 
 
Onechte kinderen waarbij de predikant de namen van zowel de vader als moeder 
vermeld zonder de vermelding van erkenning door de vader  

 
21st dito is gedoopt het onegt kind van Kasper Keijsers en Klasina van Batenburg en 
genaamd Cornelis. 
 
Kind: voornaam kind (Cornelis) en de achternaam van de moeder (van Batenburg) invullen. 
Vader: invullen. 
Moeder: invullen. 
Getuigen (indien vermeld): invullen. 
In het Diversenveld van de Doopinschrijving: de vermelding 'Onecht kind’.  invullen 
 
 
 
 



 

 

11 Instructie indexeren doopinschrijvingen 

Overleden kind 
In het veld ‘Diversen’ bij het kind vullen we eventueel het overlijden in. Dan staat er in de 
kantlijn soms ‘obiit infans’. Alsdan vermelden in het veld ‘Diversen’ van de overledene het 
woord ‘Overleden.’, eventueel met datum. 
 
Getuigen (ook wel vermeld als meter/peter, suspect) 
 
Getuigen worden alleen opgenomen (rol getuige) als ze expliciet vermeld staan. Indien er 
geen getuigen worden genoemd, maak hiervoor dan géén record aan. 
 
Eventuele echtgeno(o)t ( e) of weduw (e ) naar van worden vermeld in het veld ‘Diversen’ 
van de getuigen, beginnende met de tekst ‘Echtgeno(o)t( e)’ of ‘Weduw(e)naar van’. 
Voorbeeld: Als een getuige staat vermeld als b.v. Johanna, de vrouw of weduwe van Peter 

Jansen, voer je bij de getuige als voornaam Johanna in en als achternaam ‘niet vermeld’, en 

in het veld ‘Diversen van de persoon’: Echtgenote of Weduwe van Peter Jansen. Deze wordt 

niet met de’ rol relatie’ ingevoerd. Indien de getuige ook bij achternaam wordt vermeld 

uiteraard deze achternaam vermelden en de eventuele echtgenoot c.q. de naam van de 

overleden echtgenoot in het veld ‘Diversen’ van de persoon vermelden. 

Indien de getuigen de ouders zijn (vaak staat er de vader zelve) dan worden deze niet 
ingevuld.  
 
 
Diversen velden 
 
Begin Diversen velden altijd met een hoofdletter en eindig met een punt. 
 
Algemeen 
 
Alleen gegevens invullen indien vermeld 
 
Voor de duidelijkheid als er een vader of moeder niet wordt vermeld (dus geen voor- en 
achternaam) dan worden deze ook niet ingevuld.  

 
Staat er i.p.v. een naam N.N. (=nomen nescio = ik weet de naam niet), vul dan ‘onbekend’ in. 

Let goed op het verschil met ‘niet vermeld’. 

Bij namen in het Latijn standaardiseren we de naam, zeker als er naamvallen worden 

gebruikt. Cornelii (genitief) wordt Cornelius, Marie (onder of aan de –e- een haakje, dat staat 

voor –ae (genitief) wordt Maria. Staat er geen haakje onder, dan blijft het een –e-. 
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Bij twijfel 

Plaats bij twijfel over een naam of een ander gegeven een ‘NNK’. Deze worden allemaal 

gecontroleerd. Gebruik geen andere tekens. 

Vragen? 

Neem bij vragen contact op met: 

Harriëtte tel.nr. 0344-640163             Mail: hvdoremaele@rarivierenland.nl 

Charlotte tel.nr. 0344-612230                        Mail: cvbeek@rarivierenland.nl 

Beatrijs tel.nr 0344-612230                          Mail: bvdijk@rarivierenland.nl 
 

mailto:hvdoremaele@rarivierenland.nl
mailto:cvbeek@rarivierenland.nl
mailto:bvdijk@rarivierenland.nl

