Invoerinstructies VeleHanden project

“Holland Amerika Lijn Passagierslijsten”
Versie 8
11 jan. 2021

(aanpassingen t.o.v. vorige versie in rood.
Wijzigingen:
- indien voor- en familienamen in één kolom staan, dan Chinese namen helemaal in
familienaam zetten, en bij voornaam ####
- Als plaatsnamen afgekort zijn, worden deze letterlijk overgenomen zoals ze in de scan
staan (bijvoorbeeld Capelle a/d IJ, maar ook R en N). Ook als de volledige naam je duidelijk
is, toch graag de afkorting overnemen en afsluiten met een punt.

De hoofdregel is:
we voeren ALLE scans in waar persoonsnamen op staan!
Welkom!

Leuk dat je je hebt aangemeld voor het VeleHanden project “Holland Amerika Lijn
Passagierslijsten”. Het is belangrijk dat iedereen de gegevens op dezelfde manier overneemt.
Neem daarom de invoerinstructies goed door en zorg dat je altijd de meest recente versie
raadpleegt.
Dit document begint met een korte introductie op het project. Hierna volgt de uitgebreide
instructie, gevolgd door meer algemene uitleg over de projectomgeving op VeleHanden.nl.
Kijk ook regelmatig op de berichtenpagina voor mededelingen binnen het project en vragen
van andere invoerders. Aanpassingen van en/of aanvullingen op deze instructies worden op
het forum geplaatst onder “mededelingen”.
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Doelstelling
De Holland Amerika Lijn (HAL) was van oorsprong een Nederlandse trans-Atlantische
cruisemaatschappij. Er werden volledige reizen aangeboden, maar ook maakten veel
emigranten gebruik van de HAL. Veel Nederlanders hebben wel familieleden die naar de
Verenigde Staten of Canada zijn geëmigreerd. Er is een goede kans dat zij gebruik hebben
gemaakt van de diensten van de HAL.
Het project Holland Amerika Lijn Passagierslijsten heeft als doel het digitaal ontsluiten van de
passagierslijsten van de HAL tussen 1900 en 1969, zodat personen en vooral de
bijbehorende scans vindbaar worden in de digitale database van het Stadsarchief Rotterdam
en in WieWasWie.nl.
De passagiers die met de HAL reisden, gingen voor een groot deel naar de Verenigde Staten.
Daar werden ze bij aankomst geregistreerd op Ellis Island. Deze aankomstlijsten zijn online
te raadplegen. Echter niet alle passagiers op de HAL-lijsten zijn op Ellis Island terug te
vinden. Om te beginnen gingen er ook schepen naar o.a. Canada, Latijns-Amerika en het
Middellandse Zeegebied. Tevens leveren de lijsten van de HAL informatie die niet bij Ellis
Island te vinden is, bijvoorbeeld over de reis zelf. Op de schepen werden baby’s geboren,
mensen overleden en kregen een zeemansgraf en onderweg werden verstekelingen ontdekt
aan boord. Dit soort informatie is op de HAL passagierslijsten terug te vinden en is natuurlijk
zeer interessant voor familieonderzoekers.
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Korte versie invoerinstructie
Hier voorin vind je een vereenvoudigde versie van de invoerinstructie. Kun je het antwoord niet
vinden? Blader dan door naar achteren!
1. De gevraagde gegevens zijn:

Familienaam

Voorna(a)m(en)

Plaats van vertrek

Plaats van bestemming
Andere gegevens dan persoonsnamen, aanspreektitels en plaatsnamen voer je niet in
(dus bijvoorbeeld de term “teruggestuurde passagiers” neem je niet over).

Als bestemming gebruik je altijd eerst de kolom “Bestemming”, of “Naar”, en niet de
plaatsen uit de kolom “Ontschepingsplaats”. En de bestemming van het schip gebruik
je alleen als het niet anders kan. Als er een plaats van vertrek en bestemming
ontbreekt op de lijst, zoals bij overvrachtstaten, overboeking verschillen eindcontrole
specificatie en automobiellijsten, dan vullen we bij de plaatsen #### in. Dit hoeft
niet onderaan bij 'Opmerkelijk!' te worden aangeven.
Schrijf plaatsen op zoals ze zijn vermeld; afkortingen nooit voluit schrijven, en
voluit geschreven plaatsnamen nooit afkorten. In de lijst voorkomende afkortingen
altijd afsluiten met een punt, behalve als er R’dam, A’dam of NY staat.
(Voorbeelden: R., L., S., C., N., M., Q.) .
Plaatsnamen nooit ‘vertalen’ in het Nederlands (als er London staat: geen Londen;
als er Paris staat: geen Parijs). Voeg geen provincienamen toe als ze niet op de scan
staan.
Extra beschikbare geografische informatie (zoals provincie, kreis, gemeente, land,
kanton, etc.) altijd vermelden en noteren zónder leestekens, zoals komma, haakjes,
etc. Voer geen extra informatie in (zoals staat, of land) als dat er niet staat.
Aanspreektitels (Mr., Mrs., Miss, Dr. etc.) altijd vermelden zoals ze op de scan staan.
Maar wel met een spatie tussen de aanspreektitel en de voorletters, welke onderling
dan weer geen spatie krijgen (Mrs.<spatie>A.B.C., of Dr.<spatie>C.D.E.).
Als in de scan ‘en’ staat of als zodanig gelezen kan worden (Mr. en Mrs.; Mr., Mrs.)
dan gebruiken we altijd de “&” (Mr. & Mrs.). Dit geldt ook voor toevoegingen als: en
2 kinderen (dit wordt dan: Mr. & Mrs. A.B. & 2 kinderen).
Als er meerdere (voor- en/of familie)namen op 1 regel worden genoemd in de scan
(bijv. Pietje, Keesje & Jantje de Jong, Mr. A. & Mrs. B. de Jong, of Misses C. en D.),
maak je voor iedere persoon een eigen regel aan in je invoer.
Als er echter meerdere personen met dezelfde naam op 1 regel worden genoemd
zonder andere voornaam of voorletter (bv. Mr. & Mrs. Van Puffelen, Mrs. R. & Mast.
R. Wood, of Mr. & Mrs. H. Jansen) dan neem je dit over zoals het er staat (geen
extra regel aanmaken).
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Als er passagiers op de lijst staan met exact dezelfde familienaam,
voorletters, vertrekplaats en bestemming ("Van" en "Naar"), dan wordt die
naam slechts één keer ingevoerd.
Tussenvoegsels schrijven we altijd zonder hoofdletter, altijd los van de familienaam
en als ze zijn afgekort, onderling zonder spatie. Wanneer een scan slechts 1 kolom
bevat voor de naam (geen afzonderlijke kolommen voor voor- en familienaam), splits
je de naam zelf. Tussenvoegsels worden hierbij opgenomen bij de familienaam, net
zoals ze in de scan staan (heel letterlijk gezien: ervoor danwel erachter).
Schotse familienamen schrijven we als McPherson en niet Mc. Pherson (zonder punt,
en zonder spatie).
Maar de belangrijkste regel is en blijft: schrijf op wat er staat, en ga niets
veranderen, (behalve namen of plaatsnamen in hoofdletters, die schrijven we niet
als JANSEN, maar als Jansen, en niet als NEW YORK, maar als New York).
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Volledige versie invoerinstructie
Algemeen
2. De gevraagde gegevens zijn:

Familienaam

Voorna(a)m(en)

Plaats van vertrek

Plaats van bestemming
Andere gegevens dan persoonsnamen, aanspreektitels en plaatsnamen voer je niet in
(dus bijvoorbeeld de term “teruggestuurde passagiers” neem je niet over).
3. De gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan, tenzij hieronder anders
vermeld.
4. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd.
Tip: Is een plaatsnaam moeilijk leesbaar, dan kun je deze eventueel achterhalen
door Google te gebruiken. Kijk onder “Nuttige links” voor meer tips.
5. Wanneer een veld volledig leeg is, wordt #### ingevoerd.
Uitzonderingen:
 Wanneer een hele regel leeg is (geen namen én geen plaatsen) wordt deze
regel overgeslagen.
 Wanneer een vertrekplaats ontbreekt bij de passagiers, volg je de regel onder
“Plaatsen”, punt 1b.
 Voor de bestemming volg je altijd het stappenplan onder “Plaatsen”, punt 1c.
6. Idem, id, of ” (soms ook dito of do) wordt niet overgenomen. In zo’n geval wordt in
de regels daarboven gezocht naar de eerste uitgeschreven familie- of plaatsnaam en
wordt deze ingevoerd.
Tip: Wanneer een invoerveld dezelfde inhoud heeft als het veld in de regel erboven,
kan je deze inhoud eenvoudig overnemen door een enkele / (“slash”) in te voeren
(deze wordt dan automatisch vervangen door de vorige inhoud).
7. Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een
onbeschreven pagina of kaft is) dan wordt deze aangemerkt als “onbruikbaar” met de
knop onder de invoervelden.
Let op: Gebruik deze optie alleen als er geen passagiersnamen op de lijst staan (zie
“Volledigheid”).
8. Als een naam of plaats is doorgestreept en vervolgens is verbeterd in het register, dan
voer je alleen de verbeterde gegevens in (afb. 1)1. Als gegevens zijn doorgehaald en
niet verbeterd, voer je de doorgehaalde gegevens wel in (indien leesbaar).

Afbeelding 1: Alleen verbeterde plaatsnaam invoeren

Een enkele keer is een plaatsnaam verbeterd, maar niet doorgehaald: voer dan alleen de verbeterde
plaats in.
1
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9. Toevoegingen die duidelijk geen namen of plaatsen zijn (bijv. het woord “kas”,
nationaliteiten of andere letters bij de vertrekplaats, zie afb. 2) negeer je.
Afbeelding 2:
Aantekeningen bij
de vertrekplaats

10. Berichten, vragen en opmerkingen
Als je vragen of opmerkingen hebt kun je die kwijt op het forum. Als je vraag over een
bepaalde scan gaat, noem je het best ook even het nummer van die scan in je bericht
(bv.: f068ce6f-60e0-1e91-91fd-a075bd7daef9, STATENDAM - 03/02/1906).
Urgente problemen, zoals een storing op VeleHanden of het opraken van scans, meld je
in dit topic (“Urgente problemen”). De projectleiding is geabonneerd op dit topic, en
wordt op die manier snel op de hoogte gesteld van eventuele issues. Bij duidelijke
technische storingen is het verstandig om de tekst @velehanden aan het bericht toe te
voegen. Zie voor het verdere contact met VeleHanden bij technische problemen ook de
paragraaf “Helpdesk technische problemen” aan het eind van dit document.
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Volledigheid
1.

Omdat de namen soms dicht op elkaar geschreven zijn, kan er makkelijk een naam
worden overgeslagen. Ook kan het zijn dat er onder aan een pagina nog mensen
vermeld zijn. Controleer daarom de volledigheid van de invoer en de gehele scan van de
pagina.
Tip: Als je een naam per ongeluk hebt overgeslagen, voeg die dan onderaan toe en
sleep m.b.v. de pijltjes naar de juiste plek (afb. 3).
Afbeelding 3: Plaats Düthler m.b.v.
pijltje omhoog tussen Verbrugge en
Nijhuis

2. Bij sommige scans is er een lijst (of zelfs enkele lijsten) over de oorspronkelijke
passagierslijst heen gelegd (zie afb. 4). Het is belangrijk dat álle leesbare namen
ingevoerd worden, tegenwoordig ook van opgeplakte velletjes (handgeschreven) als
getypte lijsten.

Afbeelding 4: Passagierslijst met extra vel. In dit voorbeeld voer je alles in, links en gedraaid
rechts..
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Spelling
1.

a.

b.
c.

Spelling en leestekens
Tenzij elders in deze instructie anders vermeld, neem je de spelling over zoals het op
de scan staat.
Let op: ij, IJ, y of Y neem je ook over zoals het er staat (dus ij als er puntjes
staan en y als dat niet zo is).
Diakritische tekens (ä, é, û, etc.) dienen ook overgenomen te worden. Gebruik
hiervoor de bekende sneltoetsen of de knop “speciale tekens” (boven aan het
scherm).
Leestekens (/, -, etc.) worden overgenomen zoals ze in de scan staan, tenzij elders in
deze instructie anders vermeld.

2.

Hoofdletters vs. kleine letters
In principe worden hoofdletters en kleine letters precies overgenomen zoals ze op de
scan genoteerd staan.
Uitzonderingen:
 Aanspreektitels altijd invoeren met een hoofdletter aan het begin.
 Wanneer enkel hoofdletters worden gebruikt op een scan, gebruik je bij de invoer
gewoon kleine letters, behalve uiteraard op de plaatsen waar je een hoofdletter
verwacht (eerste letter van een naam, plaatsnaam of aanspreektitel).

3.

Afkortingen
Afkortingen in persoons- en plaatsnamen in de scan worden letterlijk overgenomen
en altijd afgesloten met een punt.
Uitzonderingen:
 Volg de instructies onder “Personen” (punt 2: Spelling, spaties en leestekens) en
“Plaatsen” (punt 2: Spelling van plaatsen).
 Wanneer superscript wordt gebruikt in een afkorting (bv. Will.m of Philad.a, zie afb.
5) voer je dit in met een apostrof en eindig je gewoon met een punt. In
voorgaande voorbeelden wordt dat Will'm. en Philad'a.
Afbeelding 5: Afkorting met
superscript

 Let bij bovenstaande afkortingen zoals R'dam en Philad'a. op dat je een apostrof
gebruikt (afb. 6, groen omcirkeld). Gebruik niet de accent grave (linksboven op je
toetsenbord, rood omcirkeld) en let op dat het accentteken recht staat, zoals
hierboven en niet zoals: R´dam. Als het toch op die wijze verschijnt, gebruik dan
de apostrof in het menu “speciale tekens”.
Afbeelding 6: Apostrof op
toetsenbord (groen omcirkeld)
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Personen
1.

a.

Namen en tussenvoegsels
Let goed op of de scan eerst de voornaam of eerst de familienaam noemt. In de
invoer komt altijd eerst de familienaam, dan de voornaam.
Let op: het kan voorkomen dat de familienaam bij een passagier ontbreekt. Bij het
ontbreken van een achternaam, vul je #### in bij de familienaam en vul je de
voornaam in, zoals die op de scan staat vermeld. In het geval van afb. 7 vul je het als
volgt in: #### (familienaam) en Antonio (voornaam); #### (familienaam) en Maria
Luisa (voornaam).
Afbeelding 7: familienaam van passagier
ontbreekt

b.

Als je opmerkt dat in een scan de voor- en familienaam (mogelijk) zijn omgewisseld,
voer je dit toch gewoon zo in. Maak hiervan wel even een melding via “opmerkelijk”.
Uitzondering:
Een enkele keer zijn de namen verkeerd om in de lijst opgenomen en is dit
aangeduid door cijfertjes (zie afb. 8: Moise is de familienaam, Brana de
voornaam, blijkt ook uit check bij Ellis Island). Vul zelf de familienaam en
voornaam in de juiste kolommen in.
Afbeelding 8:
Familienaam en
voornaam
aangeduid met
cijfertjes

c.

d.
e.

Wanneer een scan slechts 1 kolom bevat voor de naam (geen afzonderlijke
kolommen voor voor- en familienaam), splits je de naam zelf. Tussenvoegsels worden
hierbij opgenomen in de kolom familienaam, net zoals ze in de scan (heel letterlijk
gezien). Let op: Chinese namen nu helemaal in het vak familienaam plaatsen, en typ
#### in het vak voornaam.
Wanneer er wel gewoon afzonderlijke kolommen zijn voor voor- en familienaam,
worden tussenvoegsels altijd genoteerd in de kolom waarin ze op de scan worden
genoemd en letterlijk overgenomen zoals ze op de scan staan (ook qua plaatsing).
Als er meerdere namen op 1 regel worden genoemd in de scan (bijv. Pietje, Keesje &
Jantje de Jong, of Mr. A. & Mrs. B. de Jong), maak je voor iedere persoon een
nieuwe regel aan in je invoer.
Let op: als bij de ene passagier wel een voornaam/voorletter staat vermeld en bij de
andere passagier niet dan is de plaats van het “&-teken” doorslaggevend om vast te
stellen bij welke passagier de voornaam/voorletter hoort. Een voorbeeld: “Jansen &
van Dam, P”. Bij dit voorbeeld vul je de passagiers als volgt in: Jansen (familienaam)
en #### (voornaam) en van Dam (familienaam) en P. (voornaam). De voorletter
“P.” hoort in dit voorbeeld bij de tweede passagier doordat deze voorletter achter het
“&-teken” staat vermeld en bij de familienaam “van Dam”.
Als er meerdere personen met dezelfde naam op 1 regel worden genoemd (bv. Mr. &
Mrs. Van Puffelen, Mrs. R. & Mast. R. Wood, of Mr. & Mrs. H. Jansen) dan neem je dit
over zoals het er staat (geen extra regel aanmaken).
10

2.

a.

Spelling, spaties en leestekens
De spelling van namen is altijd zoals ze op de scans staat, ook als je op andere
websites een alternatieve spelling tegenkomt.
Let op: als een voornaam wordt afgekort dan neem je deze letterlijk over, zoals
vermeld op de scan. De afgekorte voornaam dient met een punt te worden
afgesloten. Een voorbeeld: Stanisl.
Uitzondering: als de afgekorte voornaam een superscript bevat dan geldt de
volgende regel. Tussen het begin van de voornaam en het einde van de
voornaam, komt een apostrof en de afgekorte voornaam wordt afgesloten met
een punt. In het geval van afb. 9 is de schrijfwijze als volgt: Ant’o. De letter “o”
staat immers in superscript.
Afbeelding 9: Superscript bij afgekorte voornaam

b.
c.

Aanspreektitels worden altijd geschreven met een hoofdletter aan het begin.
Afkortingen van aanspreektitels worden altijd afgesloten met een punt.
Uitzondering: Miss is geen afkorting en wordt dus niet afgesloten met een
punt.
Tussen dubbele aanspreektitels komt geen spatie, dus bijvoorbeeld Prof.Dr. H.A.M.
Jansen.

d.

Tussen voorletters/initialen komt geen spatie. Tussen een afgekorte voornaam
(enkele letters) en een volgende voorletter komt geen spatie. Tussen een volledige
voornaam en een voorletter wel graag een spatie.
Let op: de volgende regel geldt met betrekking tot de juiste schrijfwijze van
tussenvoegsels: ongeacht de schrijfwijze van de tussenvoegsels op de scan,
vul je de tussenvoegsels altijd met een kleine letter in en altijd los van de
familienaam. De familienaam vul je altijd met een hoofdletter in. De
voorbeelden op afb. 10 vul je dus als volgt in: van den Adel, van den Berg,
van Driel, van Dijke, van Hoff, van Houten, van der Meulen en van der
Wielen.
Alle tussenvoegsels bij deze familienamen zijn - ongeacht de schrijfwijze op de
scan - met een kleine letter geschreven én los van de familienaam. Daarnaast
zijn alle familienamen met een hoofdletter geschreven.
Afbeelding 10: Schrijfwijze
tussenvoegsels
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e.
f.

Tussen een aanspreektitel en voorletters komt wel een spatie.
Tussen afgekorte tussenvoegsels komt geen spatie. Tussen afgekort tussenvoegsel
en achternaam komt wel een spatie. Tussenvoegsel v/d., v/d, v. d. , etc. wordt
ingevoerd als v.d. (zonder spatie ertussen).
Uitzonderingen:
 Schotse namen bevatten vaak Mc of Mac. Deze worden gezien als deel van de
achternaam en er daarom aan vast geschreven, zonder punt of spatie ertussen.
Ook als “Mc/Mac” op de scan in de kolom “Voornaam” staat geschreven dan vul
je “Mc/Mac” in bij de achternaam.
 Bij tussenvoegsels met een apostrof (zoals O’ of d’) komt geen spatie of punt
tussen de apostrof en de achternaam. Ook als “O’/d’” op de scan in de kolom
“Voornaam” staat geschreven dan vul je “O’/d’” in bij de achternaam.

g.

In het geval van een gecombineerde familienaam/meisjesnaam met streepje ertussen
staan er geen spaties om het streepje heen.
Alle leestekens en woorden die “en” aanduiden tussen aanspreektitels (&, +, x, plus,
en of and) worden ingevoerd als & met een spatie ervoor en een spatie erachter.
Let op: staat er op de scan tussen de aanspreektitels alleen een spatie
(bijvoorbeeld “Mr. Mrs. Scott”), dan voeg je toch een & toe (“Mr. & Mrs. Scott”).

h.

Voorbeelden bij 2a t/m h:
Mr. E.J. Johnson
Mr. Edw.J. Johnson
Mr. Edward J. Johnson
Miss Robertson
Edward McDowell
Will’m. O’Neil
Bram d’Hooge
A. v.d. Berg
Anneke van den Berg-Jansen
Dr. & Mrs. H. Jansen

Afbeelding 11: Aanspreektitels na voornaam/-letters

3.

a.

Toevoegingen bij namen
De toevoegingen bij namen (aanspreektitels of
functies; bv.: Mr., Mrs., Mstr., Master, Miss, Messrs.,
Fam., Dr., Baron, Maid, Governess) neem je over.
Deze komen altijd in de kolom waarin ze worden
genoemd (hetzij familienaam, hetzij voornaam).
Ook als de aanspreektitels achter de namen worden
genoemd (afb. 11) neem je dit precies zo over.
Let op: deze regel geldt ook voor toevoegingen bij Spaanse passagiers, zoals
señorita en su hijos. Dergelijke toevoegingen neem je over zoals ze op de scan
staan. Dus bij afb. 12 is de juiste schrijfwijze als volgt: Valcarsel (familienaam)
en José (voornaam); Mosquera (familienaam) en su esp. Julia (voornaam) en
#### (familienaam) en su hija Olga (voornaam). Bij afb. 13 is de juiste
schrijfwijze als volgt: S’ta. en S’ñor.

Afbeelding 12: Spaanse toevoegingen

Afbeelding 13: Spaanse aanspreektitels
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b.
c.
d.

Ook als er slechts 1 kolom is voor de namen, worden aanspreektitels overgenomen
zoals ze op de scan staan. In de meeste gevallen zal dit zijn: voor de voornaam of
voorletters.
Wanneer alleen een aanspreektitel wordt genoemd, geen voornaam of voorletters,
dan komt deze titel in het veld voor voornaam.
Als er bij een passagier nog familieleden zonder eigen voornaam worden genoemd,
voer je die precies zo in als ze op de scan staan. Op afb. 14 bijvoorbeeld:
familienaam: Rzesznewiecka & 2 Knd. ; voornaam: Anna.
Afbeelding 14: Passagier
met kinderen

4.

Vreemde inschrijvingen
a. Wanneer personen worden aangeduid als “teruggestuurde passagiers” graag wel
invoeren! Let op: de oorspronkelijke bestemming van de teruggestuurde passagier
kan als bestemmingsplaats worden gehanteerd.
b. Ook passagiers waarbij wordt vermeld “gecanceld” of “overleden” graag wel
invoeren. Baby’s die tijdens de reis geboren worden en waarbij hun naam ook
genoemd wordt ook graag gewoon als passagier invoeren (zie afb. 15).
Afbeelding 15: Baby's
geboren aan boord

Let op: als er bij een overleden passagier een opmerking staat vermeld in de
trant van “casket with urn holding ashes of late…” of “case containing ashes of
the late…”, dan vul je alleen de voor- en familienaam van de desbetreffende
overleden passagier in. Een voorbeeld: bij de vermelding “case containing ashes
of the late Miss Lorillard”, vul je het volgende in: Late Miss (voornaam) en
Lorillard (familienaam).
c. Personeel dat enkel als toevoeging bij een andere passagier wordt genoemd en niet
met hun eigen naam wordt aangeduid (bv. “maid” of “governess”) wordt niet
ingevoerd.
d. Wanneer in alle gevraagde kolommen (naam en plaatsen) aanhalingstekens staan
(zie afb. 16), zou de invoer dus 2 keer exact hetzelfde worden. Voor de uiteindelijke
database heeft die 2e invoer geen meerwaarde. Mensen die op deze namen zoeken,
zullen deze scan sowieso vinden en dan alle extra informatie in de andere kolommen
zien. Als dus de naam en de plaatsen volledig gelijk zijn, hoeven ze maar 1 keer te
worden ingevoerd.
Afbeelding 16: Scharlaq C. Mr.
hoeft maar 1 keer ingevoerd

13

e. Bij geestelijken en religieuzen die alleen worden aangeduid bij hun religieuze naam
(dus niet hun wereldlijke naam), vul je deze religieuze naam in als voornaam. Voor
de aanspreektitel (“zuster”, “broeder”, etc.) volg je gewoon de instructie voor
aanspreektitels (zie punt 3 “toevoegingen bij namen” hierboven).

Plaatsen
1.

a.

Plaatsen
In principe wordt zoveel mogelijk een specifieke plaats van vertrek en bestemming
per passagier overgenomen. Als bestemming graag zoveel mogelijk de
eindbestemming. Als die niet wordt genoemd, dan de dichtstbijzijnde plaats. Volg
hiervoor het stappenplan onder punt d.
Let op: als je de vermelding “Army Post Office” (afgekort “A.P.O.”), gevolgd
door een unieke cijfercode, tegenkomt als bestemmingsplaats, dan neem je
letterlijk over wat er op de scan staat vermeld. In het voorbeeld bij afb. 17 vul je
het volgende in: “A.P.O. 154 OMBUS.”. (Hetzelfde geldt voor B.A.O.R. = British
Army On Rhine; B.F.P.O. = British Forces Post Office en C.A.P.O. = Canadian
Army Post Office, ook allen met nummer en letterlijke daaropvolgende tekst.)

Afbeelding 17: Army Post Office (A.P.O.) als bestemmingsplaats

b.

Uit punt 1a blijkt dat het invullen van één vertrek- en één bestemmingsplaats als
hoofdregel geldt.
Uitzonderingen:
 Als er twee bestemmingsplaatsen op een scan staan vermeld zonder dat één of
beide plaatsen is/zijn gecorrigeerd dan dienen beide plaatsen als bestemming te
worden ingevuld. De plaatsen dienen door een “&-teken” te worden gescheiden,
bijvoorbeeld: Bergen & Stavanger.
 Als er twee landen op de scan als “plaatsen” van bestemming staan vermeld
zonder dat één of beide landen is/zijn gecorrigeerd dan dienen beide landen als
bestemming te worden ingevuld. De landen dienen door een “&-teken” te worden
gescheiden, bijvoorbeeld: Spanje & Portugal.

c.

Wanneer er geen plaats van vertrek wordt genoemd bij de afzonderlijke passagiers,
moet hiervoor waar mogelijk de plaats van vertrek van het schip (boven aan de
pagina) worden ingevoerd.
Let op: wanneer bij een passagier geen vertrekplaats genoemd wordt en ook
geen vertrekplaats van het schip, neem dan de vertrekplaats over van de
passagier erboven (zie afb. 19).
Tip: soms staat boven een rijtje passagiers hun vertrekplaats genoteerd, als een
soort kopje (afb. 18).

Afbeelding 18: Kopje met vertrekplaats en bestemming

Afbeelding 19: Nergens op de scan een vertrekplaats
en/of bestemming? Neem de plaatsen over van de
vorige passagier!
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d. We zoeken zoveel mogelijk de eindbestemming van de passagiers. Die staat niet altijd
op dezelfde plaats op de scan. Volg daarom dit stappenplan:2

1. Kijk allereerst in de kolommen "bestemming" en "betaald voor vrije reis naar".
Uitzonderingen:
 Als de naam van een schip wordt genoemd als bestemming, zoek dan in de andere
kolommen naar een bestemming (volg dit stappenplan).
 Als hier een nationaliteit of land van herkomst wordt genoemd, in plaats van een
plaats, volg dan dit stappenplan verder om de bestemming te vinden.
2.
Als je niet in één van deze kolommen een bestemming vindt, kijk dan helemaal
rechts onder "aan boord".
3.
Als ook onder “aan boord” geen bestemming wordt genoemd, kijk dan in de kolom
“Staatsspoor Origineele Spoorbiljetten 3/4 Klasse”.
4.
Als ook daar geen bestemming wordt genoemd, neem je de bestemming over uit
de kolom "ontscheept".
Tip: het kan zijn dat de ontschepingsplaatsen waarnaar verwezen wordt boven of
onder aan de pagina genoemd worden.
Zo niet, dan neem je de ontschepingsletters letterlijk over en sluit je af met een
punt, bijvoorbeeld: “SF.” (zie ook: “Let op” op bladzijde 25).
5. Als ook die letters ontbreken, neem dan (zo mogelijk) de bestemming van het schip
over.
Let op: Neem de bestemming voluit over, als deze is uitgeschreven op de scan.
Gebruik alleen een afkorting als de bestemming op de scan ook is afgekort.
6. Als je nergens in bovengenoemde kolommen een bestemming vindt voor een
passagier, neem dan de bestemming van de passagier erboven over (zie afb. 19).
7. Als er echt nergens op de scan een bestemming te vinden is, dan vul je #### in.

Let op: Bij overvrachtstaten, overboeking verschillen eindcontrole specificatie en
automobiellijsten ontbreekt een plaats van vertrek en bestemming, dus vullen we ####
in.

Aangezien niet alle passagierslijsten exact dezelfde indeling hebben, kan het zijn dat bepaalde
kolommen op sommige scans ontbreken. Ga dan door naar de volgende stap in het stappenplan.
2
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Cruises
Hoe herken je een cruise? En hoe vul je de vertrekplaats en bestemming in?
 Makkelijkste manier om te herkennen: er staat cruise in de kop vermeld.


In de scans van de jaren zestig is het ook makkelijk: daar staat in Afvaart (rechts
op de afbeelding) bij de scheepsnaam en vertrekdatum “cr.” vermeld. Bij
opmerkelijk mag je doorgeven dat het om een cruise gaat.

Bovenstaande voorbeeld kunnen we volgens de gewone instructie invullen. Bij de bovenste
passagier staat So-So (dus een cruise vanaf Southampton, en weer terugkerend daar
naartoe). Die afkorting So. (met punt) voer je dus in als vertrek en bestemming bij
alle passagiers van deze lijst.


In oudere scans, uit de jaren vijftig zijn de kolommen aangepast met termen als
"Amerikaans adres" en "Europees adres". Het is niet verplicht ook uitgebreid in
www.delpher.nl in historische kranten te zoeken of het om een cruise gaat. Maar
het mag wel! Zet in dat geval graag bij de opmerkingen dat je er zo achter kwam
dat het een cruise is, zodat de controleur er rekening mee kan houden.

Vanuit genealogisch oogpunt geldt het woonadres van een voorouder als het meest
interessant. De in de kolom “Bestemming” vermelde woonplaats (Amerikaans adres) vul
je bij cruises daarom in als de vertrekplaats. Vanuit genealogisch oogpunt is het
daarnaast interessant om na te gaan waar een voorouder naartoe is gereisd. Bij cruises
vul je daarom de ontschepingsplaats in als de bestemmingsplaats.3
Een genealoog zal zoeken op de naam van zijn/haar voorouder in combinatie met de
woonplaats van die voorouder. Door de scan te bekijken waarop zijn/haar voorouder staat
vermeld, krijgt de stamboomonderzoeker eveneens de totale reis van de cruise in beeld.
Uitzonderingen:
 Mocht je een passagier tegenkomen waarbij er geen (woon)plaats in de kolom
“Bestemming” staat vermeld volg dan de volgende stappen voor het vaststellen van
de juiste vertrekplaats:
3

Bij cruises was eerder dit jaar verwarring ontstaan over het vaststellen van de juiste
bestemmingsplaats. Dit kwam doordat sommige cruises vanuit New York vertrokken en doordat de
passagiers in Amerika hun woonadres hadden. Bij het invullen van dergelijke Amerikaanse
woonadressen als bestemmingsplaats, leek het net alsof dergelijke passagiers slechts een kleine
rondvaart hadden gemaakt. Met deze nieuwe aanpak is de eerdere verwarring verholpen doordat de
vertrek- en bestemmingsplaats nu niet langer allebei in Amerika gelegen zijn.
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1) als er een kopje met vertrek- en/of bestemmingsplaats, zoals in afb. 18, staat vermeld
dan vul je de vertrekplaats in die in dat kopje boven de desbetreffende passagiers
staat vermeld;
2) als een dergelijk kopje ontbreekt dan vul je de vertrekplaats van het schip in (vermeld
bovenaan de scan);
3) als ook de vertrekplaats van het schip ontbreekt dan vul je “####” in.
 Mocht je een passagier tegenkomen waarbij er geen ontschepingsplaats staat
vermeld volg dan de volgende stappen conform het stappenplan onder punt 1d voor
het vaststellen van de juiste bestemmingsplaats:
1) als er in de kolom “Bestemming” een plaats staat vermeld dan vul je die plaats in;
2) als er in die kolom geen plaats staat vermeld dan vul je de plaats in die in de kolom
“Betaald voor vrije reis naar” staat vermeld;
3) als er in die kolom evenmin een plaats staat vermeld dan vul je de plaats in die in de
kolom “Aan boord” staat vermeld;
4) als er in die kolom evenmin een plaats staat vermeld dan vul je de plaats in die in de
kolom “Staatsspoor Origineele Spoorbiljetten 3/4 klasse” staat vermeld;
5) als er in die kolom evenmin een plaats staat vermeld dan vul je de bestemming van
het schip in;
6) als de bestemming van het schip evenmin staat vermeld dan vul je de bestemming in
die bij de passagier erboven staat vermeld (zie: afb. 19);
7) als er evenmin een bestemming bij de passagier erboven staat vermeld dan vul je
“####” in.
Om de nieuwe aanpak te verduidelijken, volgt hieronder een voorbeeld (zie: afb. 20). In
het voorbeeld is er sprake van een Middellandse Zee-cruise (zie: ROTTERDAM 06/02/1932, NL-RtSA_318-04_1449_00005).

Afbeelding 20: de vertrek- en bestemmingsplaats bij cruises
Bij dit voorbeeld, vul je het volgende in:
voornaam: Mr. A.J.
familienaam: Balaban
vertrekplaats: Glencoe IL
bestemmingsplaats: Monaco
voornaam: Mr. Ray
familienaam: Blank
vertrekplaats: Des Moines IA
bestemmingsplaats: Napels
voornaam: Mr. C.M.
familienaam: Brooks
vertrekplaats: Cotuit MA
bestemmingsplaats: Napels
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e.

Wanneer als plaats van bestemming een adres wordt genoemd, neem je hiervan
alleen de plaatsnaam over (straatnamen niet nodig).
Let op: het kan zijn dat je een scan tegenkomt waarbij de bestemmingsplaats
van de passagier staat vermeld in de kolom genaamd “ADRES IN EUROPA”.

f.

Wanneer er ook een doorreis-plaats genoemd wordt bij een passagier (bv. “via NY”),
neem je alleen de eindbestemming over.
g. Wanneer bij een passagier bijvoorbeeld staat “te Genua gedebarkeerd”, betekent dit
dat de passagier in Genua is afgestapt. Schrijf dan alleen “Genua” bij bestemming.
h. Wanneer er in plaats van de plaatsnaam een provincie, land of andere geografische
aanduiding staat, dan wordt deze precies zo overgenomen.
i. Wanneer een plaatsnaam is verbeterd en er aanhalingstekens onder staan, vul je de
gecorrigeerde plaatsnaam alleen in bij de passagier waarbij de oorspronkelijke
plaatsnaam is gecorrigeerd (afb. 21). Bij afb. 21 vul je dus maar één keer de
gecorrigeerde plaatsnaam “Boston” in; bij alle andere passagiers geldt nog steeds de
oorspronkelijke plaatsnaam “NY”.
Let op: het kan voorkomen dat je een scan tegenkomt waarbij ook de
oorspronkelijke plaatsnaam als gecorrigeerde plaatsnaam wordt genoteerd (zie:
afb. 22). Aangezien de oorspronkelijke plaatsnaam en de gecorrigeerde
plaatsnaam in dit voorbeeld bij de tiende passagier hetzelfde zijn, kun je deze
correctie negeren. Bij afb. 22 vul je dus het volgende in: R'dam, R'dam, R'dam,
Basel, R'dam, R'dam, Weenen, R'dam, R'dam, R'dam en R'dam. Net als bij
afb. 21, geldt ook bij afb. 22 dat de gecorrigeerde plaatsnaam slechts moet
worden ingevuld bij de passagier waarbij de oorspronkelijke plaatsnaam is
gecorrigeerd. Bij alle andere passagiers geldt nog steeds de oorspronkelijke
plaatsnaam, R'dam.
Let op: wanneer er twee plaatsnamen boven/naast elkaar staan vermeld dan
kun je de correctie op de oorspronkelijke bestemming overnemen, mits de
gecorrigeerde plaatsnaam past bij de vaarroute van het schip.

Afbeelding 21: Verbeterde plaatsnamen
Afbeelding 22: Gecorrigeerde plaatsnaam is
gelijk aan oorspronkelijke plaatsnaam

j.

Wanneer er een horizontaal streepje genoteerd staat onder plaats van vertrek (afb.
23), dan noteer je hiervoor zo mogelijk de plaats van vertrek van het schip. Als er een
streepje staat bij de bestemming, volg dan het stappenplan in punt d.
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Afbeelding 23: Horizontale streepjes in plaats-kolom

k. Wanneer eerst een land en dan de plaats wordt genoemd, draai je dit om. Dus altijd
eerst de plaatsnaam, dan het land.
Let op: zowel de regel onder punt 1b als de regel onder punt 1i bij “Let op” hebben
betrekking op een scan waarin twee plaatsnamen als bestemming worden vermeld. Het
verschil tussen deze twee regels zit in het feit of er al dan niet sprake is van een
correctie op de plaatsnamen. Bij de regel onder punt 1b is er geen sprake van een
correctie op de plaatsnamen, terwijl bij de regel onder punt 1i bij “Let op” er wel sprake is
van een correctie op de plaatsnamen.
Dit verschil heeft het volgende bij het invoeren tot gevolg:
 als de plaatsnamen niet zijn gecorrigeerd – en daarmee de regel van punt 1b van
toepassing is – dan vul je beide plaatsnamen als bestemming in. Tussen deze
plaatsnamen vul je een &-teken in.
 als de plaatsnamen wel zijn gecorrigeerd – en daarmee de regel van punt 1i bij “Let
op” van toepassing is – dan vul je alleen de gecorrigeerde plaatsnaam in op de
voorwaarde dat die plaatsnaam past binnen de vaarroute.
2.

a.

b.

c.

d.

Spelling van plaatsen
Als plaatsnamen afgekort zijn, worden deze letterlijk overgenomen zoals ze in de
scan staan (bijvoorbeeld Capelle a/d IJ, maar ook R en N). Ook als de volledige naam
je duidelijk is, toch graag de afkorting overnemen en afsluiten met een punt.
Uitzondering: Voor Amsterdam, Rotterdam en New York zie punt c.
Als je denkt of weet dat een plaatsnaam verkeerd gespeld is, neem je toch de
spelling over zoals die op de scan staat. Ook als de buitenlandse spelling wordt
gebruikt op de scan (bv. Paris en Anvers in plaats van Parijs en Antwerpen), neem je
dit zo over. Niet vertalen alsjeblieft.
De afkortingen voor Amsterdam, Rotterdam en New York zijn: A'dam, R'dam en NY
(zonder punten). Deze noteer je voor iedere gebruikte afkorting (Aʻd., N.Y., NYork,
R’d., Rott., Ro. etc). Als deze plaatsen volledig worden uitgeschreven in de scan,
schrijf je ze ook volledig uit in je invoer, altijd gespeld als Amsterdam, Rotterdam en
New York (niet NewYork of New-York). Maar: in huidige (1960s) scans staan de
afkortingen A, R en N. Die neem je letterlijk over, met een punt erna. Want hoewel
het vaak om bijvoorbeeld New York zal gaan, kan de N ook voor Napels staan. Wij
interpreteren niet, maar nemen letterlijk de eenletter-afkorting over!
Voor de Amerikaanse staten en Canadese provincies gebruik je altijd de officiële
afkortingen (zonder punten). Deze worden echter alleen ingevoerd als ze op de scan
ook genoemd worden.
Uitzondering: Wanneer een staat met slechts 1 letter wordt aangeduid, gebruik
je alleen de officiële afkorting als er maar 1 staat is die met die letter begint. Als
er meerdere staten met de betreffende letter beginnen, vul je gewoon die letter
in met een punt erachter.
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3.

a.

Toevoegingen bij plaatsen
Geografische aanduidingen bij plaatsnamen (provincie, county, staat, land) neem je
ook over, alleen gescheiden door een spatie.
Let op:
 Neem alleen geografische aanduidingen over die “groter” zijn dan de
plaatsnaam. Adresgegevens (straatnamen, postcodes) neem je niet over.
 Als er woordjes zijn toegevoegd aan de geografische aanduidingen, dan neem
je die wel over. Enkele voorbeelden van dergelijke toegevoegde woordjes zijn:
bij, in, gem., prov., kreis, etc. In het voorbeeld van afb. 24 vul je het volgende
in: “Felde bij Kiel Duitsland”.
 Waar geen toevoegingen staan (bv. geen aanduiding van een staat) voer je
die ook niet in!
 Eventuele leestekens die op de scan tussen plaatsnaam en geografische
aanduiding staan neem je dus niet over!

Afbeelding 24: Toegevoegde woordjes bij geografische aanduidingen

b.

Afkortingen worden altijd afgesloten met een punt.
Uitzonderingen:
 Als op de scan al een / wordt gebruikt om de afkorting aan te duiden
vervang je die niet door een punt (bijv. Boulogne s/Mer).
 De officiële afkortingen van
de Amerikaanse staten en
Canadese provincies schrijf je
altijd zonder punt.
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Projectomgeving
Algemeen
Klik op de projectenpagina van VeleHanden op Holland Amerika Lijn Passagierslijsten om het
project te openen.
Zodra je je hebt aangemeld voor het project komt het op je profielpagina op het tabblad
‘projecten’ te staan (zie afb. 25).
Afbeelding 25: profielpagina

Via de oranje knop ‘invoeren’ ga je meteen naar het invoerscherm. Naast deze knop staat de
link ‘bekijk projectpagina’. Je komt dan in de projectomgeving, met een algemene
beschrijving van het project, andere invoerders voor dit project en de instructies.
De andere tabbladen op je profielpagina geven informatie over jouw activiteit en
profielgegevens:
 Bij ‘Profiel gegevens’ kun je je persoonlijke informatie aanpassen.
 Onder ‘Puntenoverzicht’ staan de punten die je hebt verdiend per project waaraan je
deelneemt. Hier kun je ook coupons aanmaken.
 Het tabblad ‘statistieken’ toont je wanneer je het meest actief bent op VeleHanden.
 Op het tabblad ‘berichten’ in je account staan mededelingen over het project, nieuws
en vragen van andere invoerders. Het is verstandig om deze pagina regelmatig te
bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en eventuele
wijzigingen in de invoerinstructies. Je kunt de berichten hier selecteren die betrekking
hebben op een bepaald project waaraan je deelneemt (zoals Holland Amerika Lijn
Passagierslijsten) en die geplaatst zijn in een bepaalde periode of bijvoorbeeld sinds
je laatste login.
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Het project

Afbeelding 26: Projectpagina

Op de projectpagina vind je de volgende tabbladen:
 Berichten: Forum met mededelingen van de projectleiders, vragen, tips en
opmerkingen van deelnemers. Als je zelf een vraag of opmerking hebt, kun je die hier
plaatsen. Ook kun je reageren op de berichten van anderen.
 Project info: algemene informatie over het project, invoer- en controleinstructies.
 Statistieken: geeft inzicht in het invoergedrag van de gebruikers en de voortgang van
het project.
Wanneer je in de projectomgeving bent, klik je op de knop ‘invoeren’ om te beginnen met
het invoeren van gegevens. Je komt op een scherm met rechts een scan en links
invoervelden (afb. 27).

Afbeelding 27: Invoerpagina

 Lees zeer zorgvuldig de invoerinstructie hierboven voor je begint met
invoeren.
 Je kunt op de scan inzoomen door te scrollen met je muis of de + knop
links boven aan de scan te gebruiken. Bij het invoeren van de gegevens,
spring je gemakkelijk van veld naar veld door de tab-toets te gebruiken.
 Als een scan gedraaid op het scherm verschijnt, kun je deze zo
draaien dat je hem kunt lezen met behulp van de pijltjes-knoppen
(afb. 28).
Let op: zet het vinkje bij “scan meebewegen” (rechtsboven) uit,
anders springt de scan steeds terug in de oude positie.
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Afbeelding 28:
Knoppen om
de scan te
draaien

 Als je een vraag hebt over een bepaalde naam of letter, kun je die
gemakkelijk op het forum plaatsen met behulp van de ‘toggle’ knop (afb.
29 boven). Hiermee selecteer je het gedeelte van de scan waarover je
een vraag hebt. Na bevestiging (klik vinkje) verschijnt een formulier
waarop je het onderwerp en je vraag kunt invullen. Dit verschijnt nu
onder ‘vragen’ op het forum. Vergeet niet het nummer van de scan in je
bericht te vermelden (bijv.: f068ce6f-60e0-1e91-91fda075bd7daef9, STATENDAM - 03/02/1906).
 Met de ‘image tools’ knop (afb. 29 onder) kun je de helderheid en het
contrast van de scan aanpassen, waardoor die makkelijker leesbaar kan
worden.

Afbeelding 29:
'toggle' en
'image tools'

Onderaan je invoerscherm staan nog een aantal knoppen:

Afbeelding 30: De knoppen onderaan het invoerscherm

 Als je tijdens het invoeren een pauze wilt nemen, kun je je werk bewaren door de knop
‘tussentijds bewaren’ onderaan je scherm te gebruiken.
Tip: Het is aan te raden geregeld tussentijds te bewaren. Als je namelijk langere
tijd inactief bent, logt het systeem je automatisch uit. Dus als je onverwacht wordt
afgeleid of weggeroepen en je vergeet op te slaan, zou je al je werk kwijt kunnen
raken. Als je steeds na een paar namen “tussentijds bewaart”, ben je in elk geval
niet al je werk kwijt.
 Als je alle gevraagde gegevens van de scan hebt overgenomen en goed gecontroleerd,
klik je op de knop ‘afronden’ (links onderaan). De gegevens worden dan opgeslagen en
later nog gecontroleerd.
 Tenslotte zijn er nog de volgende opties:
 Te moeilijk : Als een scan te lastig voor je is (bijvoorbeeld moeilijk leesbaar). Je
krijgt een nieuwe scan en deze gaat naar een andere invoerder.
 Onbruikbaar : Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het
bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of kaft is).
Let op: bekijk de hele scan en gebruik deze optie alleen als er echt geen
passagiers op genoemd worden!
 Opmerkelijk! : Hiermee kun je een berichtje sturen aan de projectbeheerder met
uitleg wat er opmerkelijk is aan de scan. Ook de controleurs krijgen deze
opmerking te zien.
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Punten /coupons
Met het werk voor dit project verdien je punten. Per scan die je invoert krijg je een punt. Als
de scan zorgvuldig is verwerkt, krijg je bij de controle nog een extra punt.
Deze punten kun je omzetten in coupons voor leuke beloningen, zoals een boek of dvd,
Premium jaartoegang tot WieWasWie.nl of een dagtoegang tot CBG Verzamelingen. Zo doe
je dit:
1. Kijk op de website van WieWasWie voor een overzicht van de beloningen.
2. Log in op VeleHanden.nl
3. Ga naar je eigen profiel
Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm achter ‘Mijn
profiel’.
4. Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’.
5. In het overzicht zie je het project (of de projecten) waaraan je werkt. Punten zijn niet
overdraagbaar tussen verschillende projecten. Klik achter het aantal punten op ‘meer’
om een coupon aan te maken.
6. Voer onder ‘Kosten coupon’ in hoeveel van je punten je coupon waard moet zijn. Je
moet die punten natuurlijk reeds hebben verdiend. Klik vervolgens op ‘Maak’.
7. Nu staat je coupon onder ‘uw coupons’. Om de coupon te bekijken klik je op het
printer icoontje. Je kunt de coupon dan printen of opslaan als pdf.
8. De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon (op WieWasWie
staat ook hoe je kunt verzilveren). Degene die de coupon inneemt, controleert de
geldigheid van de couponcode. Indien alles in orde is, kun je de coupon verzilveren
en genieten van de beloning!
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Handige tips
Nuttige links
De volgende links kunnen helpen bij het ontcijferen van de plaats- en familienamen:
1. Familienamen:
 Voor de spelling van namen in het algemeen:
https://forebears.io/nl/surnames
 Om een bepaalde passagier te vinden:
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger
Let op: gebruik dit alleen als hulpmiddel. De spelling kan afwijken. Houd
altijd de spelling van de scan aan.
2. Voornamen:
https://www.mijnvoornamen.nl/buitenlandse-namen Je vindt hier lijsten met o.a.
Joodse, Russische en Poolse voornamen. Zoek rechtsboven b.v. op “Joods”
Let op: dit is slechts een hulpmiddel. De spelling kan afwijken, houd altijd de
spelling van de scan aan.
3. Afkortingen van toevoegingen bij namen:
https://velehanden.nl/berichten/tips/bekijk/project/cbg_index_hal/id/1
26437 In deze lijst vind je veel voorkomende afkortingen van aanspreektitels en/of
functies, zoals Rev., Mast., Mrs., Lt. etc.
4. Plaatsnamen:
 Hieronder vind je een lijstje met veel voorkomende plaatsnamen op de scans.
 http://www.geonames.org/advanced-search.html
Let op: Dit zijn moderne plaatsnamen. Sommige plaatsen hebben
inmiddels een andere naam gekregen en vind je dus niet terug op deze
website.
 Voor steden in de Verenigde Staten:
nl.city-usa.net
5. Oude handschriften ontcijferen:
http://gertjanvonk.nl/vonk/index.php?option=com_content&view=article&id=162:oud
-schrift&catid=83&itemid=351
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Veel voorkomende plaatsnamen
Dit zijn enkele veel voorkomende plaatsnamen. De lijst is zeker niet uitputtend en zal nog
worden aangevuld.
Tip: Kom je een plaatsnaam veel tegen die hieronder nog niet wordt genoemd,
meld dit dan even op het forum, zodat we de lijst kunnen aanvullen.

Noord-Amerika
Allegheny PA
Barberton OH
Bayonne NJ
Binghamton NY
Boston MA
Cardston AB
Chicago IL
Cleveland OH
Export PA
Evanston IL
Grand Rapids MI
Kenosha WI
Lake Villa IL
Lansing MI
Larchwood IA
McKeesport PA
Nanticoke PA

New York
Passaic NJ
Penelope TX
Perth Amboy NJ
Philadelphia PA
Pittsburgh PA4
Providence RI
Pueblo CO
Schenectady NY
Scranton PA
Shenandoah PA
Syracuse NY
Tinton Falls NJ
Trenton NJ
Utica NY
Waterbury CT
Wilkes-Barre PA

Europa
Agram
Alexandrowo
Bajohren
Beyrouth
Boulogne
Eydtkuhnen
Fiume
Illowo
Leipzig
Myslowitz
Oderberg
Ostrowo
Oswiecim
Ottlotschin

Plymouth
Podwoloczyska
Posen
Przemyśl
Prostken
Rotterdam
Tarnopol
Tarnow
Thorn
Tilsit
Weenen

Amerikaanse staten
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado

Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii

AL
AK
AZ
AR
CA
CO

CT
DE
DC
FL
GA
HI

Het is mogelijk dat je ook Pittsburg PA zonder H tegen komt aangezien de spelling hiervan door de
jaren heen veranderd is. Neem het gewoon over zoals het op de scan staat.
4
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Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico

ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM

New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY

Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Yukon

NS
ON
PE
PQ
SK
YT

Canadese provincies en territoria
Alberta
British Columbia
Labrador
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
Northwest Territories

AB
BC
LB
MB
NB
NF
NT
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Veel voorkomende ontschepingsletters/plaatsnamen
De lijst is hier weggehaald. Er waren teveel verkeerde interpretaties. Mon. is vaker Montreal
dan Monaco en Br. is niet Bremen maar Bremerhaven!
Let op: De ontschepingsletters nemen we letterlijk over en we sluiten af met een punt.
Bijvoorbeeld: “Mo.”
Let op: de letters “Cr.” (niet in combinatie met een andere afkorting) staan waarschijnlijk
niet voor een ontschepingsplaats, maar kunnen een cruise aanduiden.
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Helpdesk technische problemen
Sommige “vreemde” problemen met het programma VeleHanden zijn door ons niet te
reproduceren. Deze kunnen een technische achtergrond hebben. Daarbij kan het een rol
spelen wat voor computer (Windows, Mac) je gebruikt, welk besturingssysteem (Windows 7,
8, 10 of MacOS), wat voor internetbrowser je gebruikt (Internet Explorer, Chrome, Firefox,
Safari, etc.) en wat voor versie. Het is voor de projectleiders onmogelijk dat uit te zoeken,
dus die vragen moeten door de technische helpdesk van VeleHanden worden opgelost.
Voordat je met VeleHanden contact opneemt kun je wel het beste eerst even de zgn. cookies
en het cachegeheugen van jouw webbrowser verwijderen en dan het invoerprogramma
opnieuw opstarten en inloggen. Je kunt hier eventueel per browser instructies vinden:
https://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen
Als het probleem dan nog steeds bestaat kun je het beste even contact opnemen met de
helpdesk van VeleHanden: info@velehanden.nl
Beschrijf jouw probleem zo uitvoerig mogelijk, en voorzie de informatie van bijvoorbeeld de
betreffende scancode. Dan kan de helpdesk het probleem wellicht wel reproduceren.

Bedankt voor je hulp bij dit project!
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