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De ledenlijst van het Willemsfonds is een prachtig 
voorbeeld van de symbolische waarde van een 
ledenlijst. Je kan ze vinden in het jaarverslag van 
1852 van het Willemsfonds. Nog steeds publiceren 
verenigingen (gedeeltelijke) ledenlijsten met als 
doel de uitstraling van de organisatie te vergroten. 
(Collectie Liberaal Archief)

Lidmaatschap van de 
burgermaatschappij
Een breed spectrum aan historische bronnen

Martijn Vandenbroucke

Vakbonden zijn, in grote lijnen, democratische organisaties met vrij 
 gekozen leiders en beleid bepaald door lidmaatschap. Ze verlenen 
zichzelf individuele waardigheid niet in enkel in hun doelen, maar ook 
in hun methodes. We hebben geen beter voorbeeld dan wat waardig 
is om te worden nagebootst dan de werking van een goede vakbond. 

(Ro b e R t Ke n n e dy)



Zolang er ledenorganisaties zijn, zijn er ook ledenlijsten. Al bestaat er geen 
duidelijke definitie van een ledenorganisatie, je kan haar omschrijven als een 
samenwerkingsverband tussen twee of meer personen dat enkel bestaat 
dankzij de gratie van zijn leden. Vakbonden, (de meeste) consumentenorgani
saties, zorgverenigingen, partijen, coöperaties, enzovoort zijn allen leden
organisaties. Met het oog op de democratische werking van dit soort 
organisatie is het uiteraard noodzakelijk goed te documenteren wie effectief 
lid is.1 Op die manier kan ze een schat aan informatie verzamelen over haar 
leden, hun ideologische of maatschappelijke overtuigingen en over de 
sociale groepen waar elk lid afzonderlijk in frequenteert. Voor het bestude
ren van de geschiedenis van je familie zijn deze ledenlijsten dan ook 
bijzonder interessante bronnen.

Ledenlijsten en -registers
In archieven is een breed spectrum van ledenlijsten te vinden. Dit gaat van 
registers of lijsten van vakbonden, mutualiteiten, coöperaties en partijen, over 
deze van vrijdenkersbonden en andere socioculturele organisaties tot 
sportverenigingen, bibliotheken en leesclubs. Sommige van deze lijsten zijn 
volledig, andere fragmentair. In veel gevallen is een ledenregister onhandig en 
moeilijk te raadplegen, gezien dit in de eerste plaats een administratief doel 
heeft en nooit vanuit het oogpunt van het historisch en heemkundig onder
zoek is opgesteld. De lijsten zijn ook onderhevig aan een veranderend beheer 
– bijvoorbeeld door verschillen in de werkwijze van opeenvolgende secreta
rissen of secretariaatsmedewerkers – en vaak fragmentair bijgehouden.

Het Liberaal Archief bewaart ledenlijsten van het Willemsfonds. De hand
geschreven ledenlijsten bevatten de naam van het lid, beroep en adres en 
zijn beschikbaar voor de jaren 18711899, 19201956 en 19611975.2 Er zijn 
ook ledenlijsten gepubliceerd in de jaarboeken en de jaarverslagen van het 
Willemsfonds (in theorie tot 1914 maar in de praktijk meestal slechts tot het 
einde van de negentiende eeuw). Deze ledenlijsten bevatten naam, woon
plaats binnen de afdeling en beroep. De gegevens uit de gepubliceerde 
ledenlijsten van alle Willemsfondsafdelingen vóór de Eerste Wereldoorlog 
worden door vrijwilligers ingevoerd in een databestand, waardoor een 
overzicht kan worden verkregen van de diverse beroepsgroepen. De 
ledenlijsten van de afdelingen in WestVlaanderen (ontsloten tot 1940) zijn 
intussen zelfs online raadpleegbaar via de website van de Erfgoedkring 
Ernest Schepens: http://www.erfgoedkringernestschepens.be/afdelingen
voorstelling3.html.

1 Tegenwoordig wordt al eens onderscheid 
gemaakt tussen werkende en steunende 
leden. Een organisatie met enkel steunende 
leden kan moeilijk als ledenorganisatie 
beschouwd worden.

2 De inventaris van het archief bevat een 
gedetailleerd overzicht van alle afdelingen 
waarvoor deze ledenlijsten beschikbaar zijn.
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Ledenlijsten werden regelmatig geannoteerd. Leden werden geschrapt, adresgegevens gewijzigd. Ledenlijst van het Willems-
fonds Antwerpen, 1906-1908. (Collectie Liberaal Archief)
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De ledenregisters van Vooruit nr.1 Gent worden op dit moment door 
AmsabInstituut voor Sociale Geschiedenis ingevoerd in een Access
databank. Vooruit nr.1 is een socialistische coöperatie. Het ledenregister 
wordt centraal bijgehouden, noodzakelijk voor het uitbetalen van het 
ristorno. Het vermeldt achtereenvolgens lidnummer, (familie)naam, voor
naam, datum van aansluiting, datum waarin het aandeel werd volgestort 
(betaald), handtekening, adres, eventueel ontslag, eventueel overlijden, 
eventuele datum van terugbetaling van de aandelen en heeft ook een 
opmerkingenveld, waarin niet zelden iets wordt genoteerd. De data uit het 
ledenregister zou je kunnen gebruiken voor een onderzoek naar analfabe
tisme bij het leven van Vooruit nr.1 (percentage van leden die niet of met 
een kruisje tekent) of voor een studie naar de concentratie van de leden in 
een bepaalde Gentse wijk, maar je kan ze ook gebruiken om het sociaal 
weefsel waarin je voorouders zijn ingebed nader te onderzoeken.

Ledenregisters worden soms ook onder de vorm van steekkaarten (fiches) 
bijgehouden. Een mooi voorbeeld is het ledenregister van de socialistische 
coöperatie Koöperatief Verbond Antwerpen. Voor elk lid wordt op een fiche 
een wekelijks overzicht van de aankopen in de coöperatieve winkels 
genoteerd, op basis waarvan het ristorno (in feite een korting op de aanko
pen onder de vorm van een terugbetaald tegoed) wordt berekend. De vraag 
kan gesteld of het zinvol is om deze steekkaarten bij te houden, niet in het 
minst wanneer er tabellen of statistieken van de totale aankopen aanwezig 
zijn. Er wordt dan ook wel eens beslist om de steekkaarten van de individu
ele leden – een in volume bijzonder omvangrijk bestand – niet bij te 
houden. Digitalisering zou een oplossing kunnen bieden, eventueel gepaard 
aan een crowdsourcingproject, maar is geen evidentie. De fiches bieden 
wel de mogelijkheid te onderzoeken in welke wijken de coöperatieve winkel 
op een groot aantal klanten met gemiddelde aankopen kon rekenen als te 
bepalen welke familieleden hoeveel en wanneer inkopen deden bij de 
winkels, zonder beroep te moeten doen op het lidboekje.

Er moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat zeker bij ledenlijsten 
uit het laatste kwart van de twintigste eeuw – vaak onder de vorm van 

In het imposante ledenregister van coöperatie Vooruit nr.1 werden alle leden aanvankelijk nauwgezet 
genoteerd. Het register had niet enkel een informatieve maar ook een belangrijke symbolische 
waarde, die gaandeweg – samen met de kracht van de maatschappij – aan belang inboette. 
(Collectie Amsab-ISG)
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geprinte lijsten – dikwijls wordt beslist om ze niet bij te houden, gezien hun 
omvangrijkheid en ontoegankelijkheid en indien ledenevoluties en statistie
ken aanwezig zijn. Dat biedt de onderzoeker een waardevol inzicht in de 
werking van organisatie en vereniging, maar geen of een zeer beperkte 
kennis van de individuele leden. Met andere woorden, er zijn wel gegevens 
beschikbaar voor wetenschappelijk kwantificeerbaar onderzoek, maar niet 
per sé voor persoons of familiegeschiedenis.

Op de ‘stamkaart’ van elk lid van de coöperatie Koöperatief Verbond Antwerpen werden 
op de voorzijde alle in de spaarkas gestorte bijdragen en op de achterzijde de jaarlijkse 
aankopen in de coöperatieve winkels genoteerd. Vishandelaar Jozef van Overmeire uit 
Temse werd lid (aandeelhouder) in 1961 en had in 1978 1.715 frank bij elkaar gespaard. 
Hij kocht jaarlijks tussen 4.000 en 20.000 frank. (Collectie Amsab-ISG)
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Werk- en lidboekjes
Leden ontvangen gewoonlijk een bewijs van hun lidmaatschap. De lidkaart 
of lidboekje heeft naast die bewijskracht ook een belangrijke symbolische 
waarde (deel zijn van een groep) en bevat in bijzondere gevallen (zoals het 
spaarboekje) extra informatie. In tegenstelling tot de ledenlijst vind je ze 
zelden in organisatiearchieven, maar wel in persoonsarchieven, al zijn er 
archiefinstellingen die verzamelingen van lidboekjes en kaarten aanleggen.

Een bijzondere (of afwijkende) vorm van het lidboekje is het werk of 
arbeidsboekje. Dit kan beschouwd worden als een bewijs van lidmaatschap 
van de ‘arbeidersgemeenschap’. In het arbeidsboekje, in feite het ‘paspoort’ 
van de arbeider, noteerden haar of zijn werkgevers aantekeningen over de 
bezitter. Omdat deze boekjes zelden deel uitmaken van een grotere col
lectie of archief worden ze soms afzonderlijk ontsloten.3

Een andere variant op de ledenlijst van verenigingen en het werkboekje is 
het personeelsregister van bedrijven. Deze registers zijn niet enkel te vinden 
op de plaatsen waar de onderzoeker dit logischerwijs verwacht, met name 
in de verschillende rijksarchieven, maar bijvoorbeeld ook in het Amsab
Instituut voor Sociale Geschiedenis. In het kader van een onderzoek naar de 
sociale aspecten van de Belgische textielnijverheid in de tweede helft van 
de jaren 1990 door historicus Bart Dewilde verwierf deze instelling diverse 
registers met gegevens van de personeelsleden van verschillende textiel
bedrijven uit WestVlaanderen. Ze bevatten niet enkel een goudmijn aan 
informatie voor de familiehistoricus en genealoog, maar zijn ook onont
beerlijk voor de (lokale) bedrijfsgeschiedenis.

3 Onder meer AmsabInstituut voor Sociale 
Geschiedenis bezit verschillende honderden 
werkboekjes, waarvan een groot deel 
afkomstig van het bedrijf Arbed.

Eerste pagina van het werkboekje van Jozef Bogaert. De vorm 
lijkt in alles op een paspoort. (Collectie Amsab-ISG)
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Werkboekjes, huishoudboekjes, lidboekjes, dagboeken en dergelijke worden 
gewoonlijk ontsloten als archief van de persoon of familie aan we zie 
toebehoren. Enkel wanneer ze in bulk worden overgedragen door een 
vereniging (het gaat dan meestal om ingeleverde boekjes) worden ze 
beschouwd als een onderdeel van het verenigingsarchief. Er wordt daarbij 
geen onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ mensen en publieke figuren. 
Soms worden de lid en werkboekjes wel uit hun oorspronkelijke collectie 
gelicht, zodat ze apart kunnen bewaard worden als een iconografisch 
document, evenwel zonder de link met hun oorsprong verloren te laten 
gaan. Gezien het groot aantal lidboekjes, wordt vaak de optie genomen 
enkel een selectie te bewaren. Hetzelfde gebeurt met individueel binnen 
gebrachte lidkaarten. Omdat de werk en lidboekjes vaak niet afzonderlijk 
worden ontsloten, blijven de gegevens (en dus het leven) van de gewone 
militant wel vaak verborgen.

Wanneer de privacywetgeving om het hoekje loert
Indien je alle ledenlijsten en registers zou samenbrengen in één databank, 
kan je in theorie een doorsnede maken van de verbondenheid van de 
Vlaming met de burgermaatschappij. De burgermaatschappij (ook wel civil 
society of maatschappelijk middenveld genaamd) kan bondig worden 
omschreven als het institutionele domein van vrijwillige associaties. Het is 
een aanduiding van organisaties buiten de sfeer van de overheid, de markt 
en de verbanden van familie en vrienden. Mensen maken er vrijwillig deel 
van uit. De burgermaatschappij staat bovendien voor politieke en maat
schappelijke wensbeelden, zoals betrokkenheid van burgers bij de publieke 
zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur ten koste van de politiek, 
beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin 
en tolerantie.

Je zou in op die manier – in theorie – met één vingerknop kunnen zien van 
welke organisatie je voorvader lid was, en voor welke jaren. De gebruiks
vriendelijkheid van digitaal ontsloten ledenbestanden is naast haar voordeel 
meteen ook haar nadeel. Persoonsgebonden gegevens zijn vanzelfsspre
kend erg privacygevoelig. . Er dient met de grootst mogelijke omzichtigheid 
met de data worden omgegaan. Ze vertellen de levensbeschouwelijke en 
ideologische achtergrond van jezelf, je ouders en grootouders. Persoonlijke 
gegevens zijn dan wel raadpleegbaar, maar daarom zijn ze nog niet publi
ceerbaar. In de praktijk betekent dit dat je de ledenregisters en lijsten wel 
kan inkijken, maar dat je de gegevens niet of geanonimiseerd moet publice
ren als ze op derden betrekking hebben (iedereen, behalve jezelf). Het 
digitaal ontsluiten van dergelijke data is dan ook niet vanzelfssprekend, wat 
in de praktijk betekent dat je ze vaak enkel in de leeszalen van archiefinstel
lingen kan raadplegen. Tenslotte zullen archiefinstellingen ook zeer voor
zichtig omspringen met ‘jonge’ lijsten, ofwel data met betrekking op 
personen die nog in leven (kunnen) zijn. De onderzoeker zal in deze 
gevallen duidelijk moeten aantonen waarom zij of hij toegang tot deze 
gegevens wenst.

Zo werkt het Liberaal Archief op dit ogenblik aan bijzondere voorwaarden 
voor de raadpleging van ledenlijsten. Waarschijnlijk zal worden geopteerd 
voor een toelating tot raadpleging van dergelijke stukken jonger dan 
honderd jaar enkel mits ondertekening van een onderzoekscontract. Bij het 
KadocKuleuven zijn de meeste ledenregisters gezien hun ouderdom wel 
raadpleegbaar zonder dat de privacywetgeving van toepassing is.

77

jaargang 8, nr. 1 | 2018Tijd-Schrift

Kies voor Erfgoed!      # X Oost-Vlaanderen



Aan de slag
Dit alles maakt het niet gemakkelijk om met deze – rijke – data aan de slag te gaan. Hoe pak je dit als onderzoeker aan? 
Stel, je gaat als familiekundige op zoek naar het verleden van je directe voorouders. Je zal in dat geval al over aanwijzingen 
beschikken dat je ouders, grootouders of overgroot ouders in deze of gene beweging actief waren. Heb je die niet, dan is 
het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, zeker wanneer de bestanden niet gedigitaliseerd of alfabetisch gerang
schikt zijn. In de meeste archiefi nstellingen zijn, hoewel er de laatste jaren een grote voorrang wordt geboekt, leden
registers en lijsten (soms ook onder de vorm van omvangrijke fichiers) wat stiefmoederlijk behandeld. Sommige leden
lijsten zijn onder die vorm in de catalogi van de respectievelijke archiefinstelling terug te vinden, andere niet (omdat ze 
deel uitmaken van een groter bestand of omwille van een andere reden). Het kan dan ook nooit kwaad even bij de 
instelling waarvan je vermoedt dat er gegevens zouden kunnen zijn bewaard, aan te kloppen.

Bijvoorbeeld, je weet dat je voorouders aankopen deden bij de ‘coop’. In dat geval kan je je richten tot AmsabISG en in 
de leeszaal de database ‘leden Vooruit’ raadplegen. Je gaat in dat bestand op zoek naar je familielid of leden. Indien je 
positieve hits hebt, kan je verder op zoek gaan. Op basis van het beroep van je voorouder, bijvoorbeeld textielarbeidster, 
kan je op zoek gaan naar een ledenregister van de textielvakbond. Misschien heb je weer geluk en vind je daarin de 
werkgever vermeld. Een mooi voorbeeld van zo’n onderzoek naar een ‘rode militant’ is dat van Edie van Haverbeke naar 
zijn voorvader August Roets, alias Ruuje Gust, gepubliceerd in Brood & Rozen, 12 (2007) 3, p.4964. Voelde je voorouder 
zich eerder aangesproken door ‘de blauwe zuil’, had zij of hij flamingatische roots of was zij of hij een christendemocra
tisch militant, dan ga je beter eerst ten rade bij respectievelijk Liberaal Archief, ADVNArchief voor Nationale Bewegingen 
of KadocKuleuven.

Ledenlijsten en registers lijken op het eerste zicht geen makkelijke bronnen om mee om te gaan, maar ze schetsen, 
zeker voor de twintigste eeuw wel een duidelijk beeld van de brede burgermaatschappij die zich in ons land had ge
vormd. En voor de familiekundige kunnen ze onvermoede kennis opleveren. Een kans die een gedreven onderzoeker 
zeker niet onbenut kan laten!
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