
 
 
 
 
 
 
Welke Indische Burgerlijke Standregisters zijn door de Mormonen verfilmd? 
Door L.M. (Leo) Janssen, februari 2014 
 
 
 
Zoeken naar films 
Je begint door naar de homepage van FamilySearch te gaan. 
 
Je ziet nu rechts een lijst met keuzemogelijkheden. Klik de optie "Place Search" aan. 
 
 

 
 
 
Je komt nu in een scherm waar de cursor staat te knipperen in het vakje "Place". 
Hier typ je de naam in van de plaats waarvan je wilt kijken welke registers de Mormonen daar hebben 
verfilmd. 
 
Als voorbeeld zoek ik naar registers uit Makassar. 
 
Let op: Je moet de naam wel in de huidige correcte spelling intypen. Dus "surabaya" i.p.v. "soerabaja", 
"jakarta" i.p.v. "djakarta of batavia", "cilacap" i.p.v. "tjilatjap" en "ujungpandang" i.p.v. "makassar" 
("ujungpandang" trouwens als één woord, niet als twee woorden, maar als iets niet werkt moet je er even mee 
spelen). 
 
Je typt dus "ujungpandang" in bij "Place". 

https://familysearch.org/Eng/Library/FHLC/frameset_fhlc.asp
https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=localitysearch&columns=*,0,0


 
 
Bij het vak daaronder hoef je niets in te typen, dat moet je alleen doen als een plaats in verschillende landen 
voorkomt, want in zo'n geval kun je er nog "indonesia" bij intypen. 
 
Klik nu op "Search". 
 
In een nieuw scherm zie je nu de plaats in het blauw staan. Klik op die link. 
 
In een nieuw scherm zie je nu dat ze drie soorten registers (topics) hebben verfilmd: 
- Begraafplaatsen/registers (“cemeteries”) 
- Kerkelijke registers (“church records”) 
- Registers van de Burgerlijke Stand (“civil registration”) 
 
Het is nu afhankelijk van waarin je wilt zoeken wat je aanklikt, maar stel dat je in de registers van de 
Burgerlijke Stand wilt gaan zoeken (dat willen de meeste mensen). Klik dan dus de onderste van de drie 
mogelijkheden aan. 
 
In een nieuw scherm zie je dat er twee verfilmingen zijn die allebei gegevens bevatten over: 

 geboorten (“kelahiran”); 

 huwelijken (“perkawinan”); 

 echtscheidingen (“perceraian”); 

 overlijdens (“kematian”); 
gevolgd door een tijdsperiode. 
 
Als je er een aanklikt (bijv. de bovenste), kom je in een nieuw scherm met wat extra informatie en details, maar 
het belangrijkste is dat je nu rechtsboven de tekst "View File Notes" aanklikt. 
 

 
 
Nu kom je in een scherm waarop je precies kunt zien wat er op een bepaald filmnummer staat. 
 

https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=localityhitlist&columns=*%2C0%2C0&PLACE=ujungpandang&PARTOF=indonesia&prePLACE=ujungpandang&prePARTOF=indonesia
https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=localitydetails&subject=167798&subject_disp=Indonesia%2C+Sulawesi+Selatan%2C+Ujungpandang+%28kota%2E%29&columns=*,0,0
https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=topicdetails&subject=386737&subject_disp=Indonesia%2C+Sulawesi+Selatan%2C+Ujungpandang+%28kota%2E%29+-+Civil+registration&columns=*,0,0
https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=titledetails&titleno=579478&disp=Kelahiran%2C+perkawinan%2C+perceraian%2C%20%20&columns=*,0,0
https://familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=titlefilmnotes&columns=*%2C0%2C0&titleno=579478&disp=Kelahiran%2C+perkawinan%2C+perceraian%2C++


Aannemende dat je niet naar Chinezen (“Cina”) op zoek bent, kijk je dus naar Europeanen (“Eropa”).  
Zou je bijv. op zoek zijn naar een in 1905 gesloten huwelijk, dan zie je dat op filmnr. 1524981 de Europese 
huwelijksregisters van 1901-1919 staan. 
 
Zo werkt het zoeken naar registers dus. 
 
Kanttekeningen 
Er zitten toch nog wel wat haken en ogen aan.  
De aangegeven tijdsperiode "1901-1911" klinkt wel leuk, maar wat je dan niet weet zijn dingen als: 

 Is de reeks compleet (of ontbreekt bijv. het jaar 1908)? 

 Is het jaar compleet (of ontbreken de maanden juni en juli)? 

 Betreft het hier hoofdregisters (de registers met de huwelijken zoals ze van het betreffende jaar in de 
RegeringsAlmanak vermeld staan) of zijn het bijregisters (waarin b.v. doorgaans de echtscheidingen 
staan) of betreft het soms registers van huwelijksaangiften of huwelijksafkondigingen? 

 
En dan hebben we het nog niet over of ze goed leesbaar zijn: zijn ze erg beschadigd, is de inkt doorgelopen, 
of is het handschrift goed leesbaar? 
 
Kortom, dat soort info vind je niet in de inventaris van de Mormonen, dus het blijft toch een beetje een gok of 
je datgene vindt wat je nodig hebt. 
 
Films bestellen 
Het bestellen van films, om ze in een “Family Center” bij jou in de buurt te bekijken, gaat via deze link. 
Er is ook een Nederlands filmpje van Family Search over het bestellen van films. 
 
 
Veel succes! 
L.M.J. 

https://familysearch.org/films/
https://familysearch.org/learningcenter/lesson/ofo-online-filmbestellingen-microfilms-bestellen/867

