Instructie ‘Ja, ik Wil!’

8 april 2014

INVULINSTRUCTIE “JA, IK WIL!”

Beste invoerder, beste
invoerster,
Dit is de nieuwe versie van de
invoerinstructies van het Vele
Handen-project ‘Ja, ik wil!’,
geldig vanaf 5 april 2014. Deze
nieuwe versie is mede
gebaseerd op de tips en
adviezen die we van invoerders
kregen. Alle invoerders dank
voor hun tips en opmerkingen!
WAT IS ER VERANDERD?

•
•
•

Er is nu per invulveld een bladzijde met instructies
Waar mogelijk hebben we op het blad voorbeelden uit de akten zelf toegevoegd
Opmerkingen van het forum en de Kennismakingsavond van 13 maart zijn ook hierin
verwerkt

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Handige aanvullende hulpmiddelen bij de invoer staan op de server van Picturae. Vanwege
auteursrechten vragen we jullie deze hulpdocumenten alleen te gebruiken voor eigen
gebruik en deze dus niet verder te verspreiden
•

Voorbeelden van oud-Nederlands handschrift
http://velehanden.nl/content/files/index/name/Bogtman%20%20Het%20Nederlandsche%20handschrift%20in%201600.pdf

•

Lijst met historische Amsterdamse straatnamen
http://velehanden.nl/content/files/index/name/Historische%20Straatnamen%20Amst
erdam.pdf

•

Bestand met historische plaatsnamen van herkomst
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek
/herkomstonderzoek.pdf
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Overzicht van historische beroepen
http://velehanden.nl/content/files/index/name/Gids%20van%20Historische%20beroe
pen.pdf

HEB JE AANVULLENDE OPMERKINGEN OF TIPS?

•
•

Meld ze op het forum van Vele Handen
Of mail ze aan ons: ja-ik-wil.gw@uu.nl

Veel succes!!
Het projectteam
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VOORBEELD AKTE 1605

den 14en Novemb[er] hem
acte gegeven om te
trouwen daer ’t hem
goeddunkt, met insertie
van dat hij ongedoopt is

Compareerden als voor[en] Pieter Kartenier van Antwerpe[n]
Out 23 jaren won[e]n[de] in de Oude Lombert, geassisteert met Philyp
Gartenier de[n] oude[n] ter eenre & Annetje Lambertsdr van
Deventer wede van Gerrit Derxsz v[er]claerd[e] 5 vierendel
e

in de[n] Servetsteegh

wed geweest te heb[ben] geassisteert met Lambert Gerritsz haer vader
ter ander zide
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VOORBEELD AKTE 1640

Dese personen
sijn getrout de[n]
23 Septemb[e]r
tot Sloterdijck door

Compareerden als voore[n] Heyndrick Smit va[n]
Aecken caffawercker wedr van Machtelt
Strauge woo[n]t in de Louwerierstraet &
Pietertie Meynssen van Naerde[n] out 40 jaer
woon[ende] als voore[n]
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VOORBEELD AKTE 1665

Compareerden Steven Fonteyn van A: wolcaarter wedr van
Annetje Lammerts woont op ’t Weespadt en[de] Marritje
Dircx van A: out 36 jaar ouders doot geassist[ee]rt met
Corn:[elis] Claddegat haar swager woont als vore[n]
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Vrijdagh

VOORBEELD AKTE 1700

Den 15 Octob
1700
hij W[ees]camer
voldaen den
28 october
1700

{Hooft &Bicker
Compareerden als vooren voor de Hren {& Six Commissarisen
Leendert Holyerhoeck van Rijndijck
verver wedr Aeltie Santvlucht #op de
Elantsvlught# op de Elantsgracht
en[de] Attie Schoor van A: oud 36 jaren
op den Amstel ouders doot geassis[teer]t
met haer neef, Francois la Bleu
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VOORBEELD AKTE 1720

Sij weeskamer
voldaan
den 14 maii
1720
Acte verleent
den 2 junii
1720 om tot
Sloterdijk
te trouwen

Mans doot
goet ingebragt

Compareerden als vooren Barent Adriaanse van A: oud 33
jaar in de Haringpackerij ouders doot geaas[isteer]t
met Dirk van Henn & Hijltje Daniels van A:
wedue Stoffel Roelofse woont als voorn
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VOORBEELD AKTE 1750

Sij moeders consent
Durgerdam
Hij vrouws doot
goet ingebragt

Compareerden als vooren Benjamin Strenske van Durgerdam
Wedr Bregje Tijsz woont te Durgerdam
Geertrui Borst van Hattum oud 29 jaar, op Droog=
Back haar moeder Catrina van Hulsbergen tot Hattum

Sij moeders consent
goet ingebragt
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VOORBEELD AKTE 1775

Hij vrous dood
goed ingebragt

hij Weescamer
voldaen den 23 maart
1775

Compareerden als vooren Paulus Pieters van
Christiansant Luters wedr Treyntje
Barents op Marken & Kaatje
Haaring van Am[ster]d[am] Luters oud 36 iaren
in de Plantagie oud[er]s doot gead[sis]te[er]d
met Annaatje Pieters
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VOORBEELD AKTE 1800
(ouders van de schrijver Jacob van Lennep)

Extra

Zij moed[e]rs cons[en]t

goet

Compareerden als vooren den onderget[ekend]e, lid van ’t Committé
van Justititie
r
M David Jacob van Lennep van Amst:
geref[o]r[meert] oud 26 jatren, op de Heerengragt, gead:[sisteert] met zijn vader
Mr Cornelis van Lennep – w[oon]t als boven
Cornelia Christina van Orsoy van Amst: geref[o]r[meert] oud
22 jaren op de Kyzersgracht, gead:[sisteerd] met cons[en]t van haar moeder Anna
Louisa van den Poorten
W[oon]t als boven
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1. INVOERBLADEN ALGEMEEN

VOLGORDE

BELANGRIJK: De volgorde van de invoerbladen verschilt meestal met de volgorde van de aktes op de
scan. Dit komt door de samenstelling van de bronbestanden en bleek ook niet technisch op te lossen.
Let er dus goed op dat de namen in de akte kloppen met de namen op het blad dat u invult!!
WELKE VELDEN MOET U INVULLEN?

•
•

We vragen u alle velden in te vullen waarover informatie in de akten staat.
Velden met een blauwe rand in de scan zijn verplichte invulvelden. Deze moeten dus altijd ingevuld
worden. Als er voor een verplicht veld geen informatie op de scan staat, vul dan een hekje (#) in.

STAAN ER MINDER INVOERBLADEN DAN ER AKTES OP DE SCAN STAAN?

1.
2.
3.
4.
5.

Klik op de knop Opmerkelijk
Vermeld in het pop-up-scherm: te weinig invoerbladen
Klik op Verzend en vervolgens op Sluit
Vul nu de gegevens in van de akten in waarvoor er wel een invoerblad is
Sla als u klaar bent de scan gewoon op

STAAN ER MEER INVOERBLADEN DAN ER AKTES OP DE SCAN STAAN?

Klik op de knop Opmerkelijk
Vermeld in het pop-up-scherm: te veel invoerbladen
Klik op Verzend en vervolgens op Sluit
Kies bij scans waarvoor twee invoerbladen zijn het blad waarvan de namen het best kloppen met
die op de scan en vul daarop de gegevens in
5. Vul de gegevens van de andere invoerbladen in
6. Doe het volgende met de invoerbladen die overblijven:
a. Vul in het veld ‘Opmerkingen ondertrouw’ de opmerking DUBBEL in
b. Vul in de verplichte velden van deze dubbele invoerbladen een hekje (#) in
7. Sla als u klaar bent de scan gewoon op

1.
2.
3.
4.
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2. LOCATIE
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

Alleen invullen als er in de akte staat dat het huwelijk in een andere plaats dan
Amsterdam wordt voltrokken (in de marge of boven de akte)
Als er alleen staat ‘De geboden gaan voort’ kunt u er van uitgaan dat het huwelijk
buiten Amsterdam plaatsvindt, noteer ook dan de plaats die in de akte vermeld wordt
Neem de plaatsnaam letterlijk over uit de inschrijving, inclusief eventuele verkortingen
en verschrijvingen

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

U hoeft alleen plaatsnamen in te vullen en geen kerken: opmerkingen als Waalenkerk,
Engelse Kerk, Puij hoeft u hier niet in te vullen (die kunt u eventueel bij Opmerkingen
ondertrouw noteren)

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•

A, Am, Amstm

TIPS
•

Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische plaatsnamen van herkomst:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf

VOORBEELDEN
Huwelijksplaats bovenaan akte vermeld

invullen bij Locatie: Thiel
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VOORBEELDEN (vervolg)
Huwelijksplaats in aantekening marge vermeld

Acte verleent
om buyten*
te trouwen
Dese persoonen
sijn getrout
den 21 Julii
1630 tot
Slooten, door
Bares Lambrechts
Predt aldaer
invullen bij Locatie: Slooten
Huwelijk in andere kerk, bovenaan akte vermeld
Huwelijk vindt in de Walenkerk (= kerk van de
Franstalige gemeenschap in Amsterdam) plaats
Niets invullen bij Locatie!
Huwelijk wordt voltrokken op het stadhuis (‘van de pui’), bovenaan akte vermeld

Huwelijk vindt ten stadhuize (‘van de pui’) plaats.
Niets invullen bij Locatie!
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3. GEANNULEERD HUWELIJK
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•

Alleen aanvinken als uit de akte blijkt dat de ondertrouw en/of het huwelijk niet wordt
voltrokken
Noteer de eventuele reden in het veld Opmerkingen ondertrouw

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Niet gecompareerd = niet verschenen
Niet geholpen = huwelijk niet doorgegaan
Deze geboden gaan ter puije = de afkondigingen gaan toch via het stadhuis (in plaats
van in de kerk)
Deze geboden gaan ter kercke = de afkondigingen gaan toch via de kerk (in plaats van
het stadhuis)

VOORBEELD

3

2

1

(1) Doorgehaalde akte
(2) Onvolledige akte, deel gegevens bruid zijn opengelaten en niet ingevuld
(3) Vermelding reden annulering, in dit geval ‘ipsa in adulterio’ = ‘zij is overspelig’
Hokje Geannuleerd aanvinken
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4. HERKOMST [verplicht veld]
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•

U moet hier altijd wat invullen. Als er niets over in de scan staat, vul dan een hekje (#) in
Neem de plaatsnaam letterlijk over uit inschrijving, inclusief eventuele verkortingen en
verschrijvingen

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

U hoeft alleen de plaatsnaam zelf in te vullen. U hoeft dus niet het woordje ‘van’ ook in
te vullen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•

A, Am, Amstm

TIPS
•
•

•

De plaats van herkomst staat meestal gelijk achter de naam van bruidegom en bruid
Als u twijfelt of het een achternaam of de herkomstplaats is, kijk dan welke naam er
boven het invoerblad staat. Als het een achternaam is, moet deze ook op boven het
invoerblad staan, anders is het een plaatsnaam
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische plaatsnamen van herkomst:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf
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VOORBEELD

Invullen bij Herkomst bruidegom: Graft
Invullen bij Herkomst bruid: A
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5. GELOOFSOVERTUIGING
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•
•

U hoeft dit alleen in te vullen als er wat over in de akte staat.
Bij akten van voor 1755 wordt de geloofsovertuiging zelden gemeld; als er niets staat,
hoeft u ook niets in te vullen.
Maak een keuze uit de vaste keuzelijst
Als u de keuze ‘Anders’ kiest, vul dan zelf in welke andere geloofsovertuiging het betreft

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•

Geref: = Gereformeerd
Menn: = Mennoniet
Anabaptist = Wederdoper, Doopsgezind

TIPS
•
•

De geloofsovertuiging komt voor 1755 nauwelijks voor in akten
Bij akten van 1755 en later wordt de geloofsrichting meestal vermeld na de
herkomstplaats

VOORBEELD

Invullen bij Geloofsovertuiging bruidegom: Gereformeerd
Invullen bij Geloofsovertuiging bruid: Gereformeerd
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6. BEROEP [verplicht veld bruidegom]
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•
•

U moet hier bij de bruidegom altijd wat invullen. Als er niets over in de scan staat, vul
dan bij de bruidegom een hekje (#) in
Als er bij de bruid geen beroep vermeld staat, hoeft u daar niets in te vullen
Vermeld voor de meeste aanstaande bruidegoms tot oktober 1714. Na oktober 1714
wordt dit veel minder vermeld. Zeer weinig vermeld bij bruiden
Neem het beroep letterlijk over uit inschrijving, inclusief eventuele verkortingen en
verschrijvingen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•

-gesel, -gezel (bijvoorbeeld huystimmergesel, varent gezel)
Mr = meester (bijvoorbeeld Mr timmerman)

TIPS
•
•

Het beroep wordt meestal gelijk na de herkomstplaats genoemd
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische beroepen:
http://velehanden.nl/content/files/index/name/Gids%20van%20Historische%20beroep
en.pdf

VOORBEELDEN

invullen bij Beroep (bruidegom): slagersknecht

invullen bij Beroep (bruidegom): kleermaker
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7. LEEFTIJD [verplicht veld]
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

U moet hier altijd wat invullen. Als er niets over in de scan staat, vul dan een hekje (#) in
BELANGRIJK: als er bij de leeftijd ‘ont’, ‘ontrent’, ‘omtrent’, of ‘circa’ vermeldt wordt,
vink dan het hokje ‘Geschat’ aan
Bij weduwen en weduwnaars die hertrouwen wordt de leeftijd meestal niet vermeld.
Als er niets over in de scan staat, vul dan een hekje (#) in

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•

Ont = ontrent = omtrent
Oud/Out … ja(e)ren
Romeinse cijfers:
o Waarde Romeinse cijfers: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50
o In deze registers wordt het Romeinse cijfers 4 geschreven als IIII (dus niet als IV);
het getal 9 wordt aangegeven door IX (XIX is dus 19, XXIX = 29)

TIPS
•
•
•

De leeftijd kan op verschillende plaatsen in de akten genoemd worden
De leeftijd wordt in de oudste akten soms in Romeinse cijfers vermeld
Bij weduwen en weduwnaars die hertrouwen wordt de leeftijd meestal niet vermeld

VOORBEELDEN
Leeftijd in Romeinse cijfers

invullen bij Leeftijd bruidegom: 20
invullen bij Leeftijd bruid: 18
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VOORBEELDEN (vervolg)
Leeftijden zijn geschat
invullen bij Leeftijd bruidegom: 40 en
hokje Geschat bruidegom aankruisen
invullen bij Leeftijd bruid: 34 en
hokje Geschat bruid aankruisen
Lastig leesbare cijfers: 1

Lastig leesbare cijfers: 2 (hier bovenin, 29) mooi te vergelijken mer de 1 op de rechterbladzij
en de 3 onderin

Lastig leesbare cijfers: 4 in dit voorbeeld vaak verward met een 6
De 6 van deze schrijver is ter vergelijking rechts afgebeeld
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VOORBEELDEN (vervolg-2)
Lastig leesbare cijfers: 4 in dit voorbeeld vaak verward met een 7 of 9 (zie de 9 rechts)

Lastig leesbare cijfers: de ‘hoge’ 4, nogal eens verward met de 7 (zie de 7 rechts)

Lastig leesbare cijfers: de zeventiende-eeuwse 5

Lastig leesbare cijfers: de 7

Lastig leesbare cijfers: links een 8 die soms verward wordt met een sierlijke 2. Rechts een
zogenaamde ‘platte 8, soms verward met een 4
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8. HUWELIJKSE STATUS
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

Alleen invullen als hier iets over in de akte staat. Staat er niets over in de akte, dan hoeft
u hier niets in te vullen
Als er wel wat over in de akte staat, maak dan de bijbehorende keuze uit de standaard
keuzelijst
Als het om een huwelijksinschrijving van buiten Amsterdam gaat, staat er vaak: J.M van
of J.D. van, kies dan ook deze optie in de keuzelijst

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

Vaak wordt bij een hertrouwende weduwe of weduwnaar de naam van de vorige
partner vermeld, deze naam hoeft u niet in te vullen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•
•
•

J. D. = jongedochter
J. M. = jongeman
Wed/Wede = weduwe
Wedr = weduwnaar
Gesepareerd = gescheiden
Gedissolveerd = gescheiden

TIPS
•

Vaak komt u bij hertrouwende weduwen/weduwnaars de volgende zaken in de akte
tegen
o Geen vermelding van leeftijd > zet in die gevallen dus een hekje (#) bij Leeftijd
o Opmerking ‘Hij vrouws doot goed (ingebragt)’ of ‘Sij mans doot goed ingebragt’ > U
hoeft alleen aan te geven bij Burgerlijke Staat dat de betreffende persoon
weduwe of weduwnaar is, met de opmerking zelf hoeft u verder niets
o ‘Hij weeskamer voldaan’ / ‘Sij weeskamer voldaan’ > Geef bij Burgerlijke Staat aan
dat de betreffende persoon weduwe / weduwnaar is en vink het hokje
Weeskamer onderaan het invoerblad aan
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VOORBEELDEN
Hertrouwen gescheiden vrouw; vermelding zowel in marge als in akte

Invullen bij Huwelijkse status bruid: Gescheiden
Hertrouwen weduwnaar; vermelding zowel in marge als in akte

Hij heeft kinderen uit een eerder huwelijk, zij niet. Hij moet dus een regeling treffen met de
Weeskamer voor de nalatenschap aan de kinderen uit het eerdere huwelijk, zij hoeft alleen
bewijs van overlijden van haat vorige partner in te brengen.
Invoeren:
(1) Aanvinken hokje Weeskamer bruidegom
(2) bij Huwelijkse status bruidegom: Weduwnaar
(3) bij Huwelijkse status bruid: Weduwe
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9. DUUR WEDUWSCHAP [alleen bruiden]
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

•

•
•
•

Alleen invullen als hier iets over in de akte staat. Staat er niets over in de akte, dan hoeft
u hier niets in te vullen
LET OP: soms wordt de duur van het weduwschap in weken of maanden vermeld!
Reken dan om naar jaren (zie Tips)
LET OP: soms wordt de duur van het weduwschap in tekst in plaats van in cijfers
vermeld. Let daarbij vooral op als er het woord half in de tekst voorkomt (zie Veel
voorkomende afkortingen termen)
Vul het aantal jaren in gewone cijfers in, ook al wordt dit in de akte in Romeinse cijfers
(vooral in akten rond 1600) vermeld. Als het niet om hele jaren gaat, vul dan in tot
maximaal 3 cijfers achter de komma (zie Voorbeelden)
Als u twijfelt over de omrekening, vermeldt dan bij Opmerkingen bruid de Romeinse
cijfers zoals ze in de akte staan
Als er staat ‘omtrent’, ‘ont’, ‘ontrent’ voor de vermelding, noteer dan het aantal jaren
Als er staat ‘meer dan’ of ‘over …’, noteer dan het aantal jaren dat daarna vermeld
wordt

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

U hoeft de aanduiding ‘omtrent’, ‘meer dan’, of ‘over…’ niet in te vullen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•

V(er)claerende … iaren/jaeren wede geweest te hebben
V(er)claerende omtrent … iaren/jaeren wede geweest te hebben
V(er)claerende over … iaren/jaeren wede geweest te hebben

•

Getallen in tekst
o Dardenhalf = 2,5;
o vierdenhalf = 3,5;
o een vierende(e)l = 0,25
o drie vierendel = 0,75;
o vijf vierendeel = 1,25
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TIPS
•

Vermelding komt vooral voor in akten uit de (vroege) zeventiende eeuw

•

Romeinse cijfers:
o Waarde Romeinse cijfers: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50
o In deze registers wordt het Romeinse cijfers 4 geschreven als IIII (dus niet als IV);
het getal 9 wordt aangegeven door IX (XIX is dus 19, XXIX = 29)

•

Omrekening naar jaren:
o Van maanden naar jaren :
aantal maanden delen door 12 (bijv. 5 maanden = 5/12 = 0,417)
o Van weken naar jaren:
aantal weken vermenigvuldigen met 7 en dan delen door 365
(bijvoorbeeld 6 weken = 6 * 7 / 365 = 42 / 365 = 0,115)

VOORBEELDEN
Huwelijksplaats bovenaan akte vermeld
Vermelding duur weduwschap, aantal jaren in cijfers, breuk in aantal jaren

V(er)claerende 2 ½ jaren wed(uw)e geweest te hebben
invullen bij Duur weduwschap: 2,5
Vermelding duur weduwschap, aantal jaren in woorden

van Gijsbert Hoybergh, v[er]claerende vijf jaren wed[uw]e geweest te
hebben, wonen[de] op den Aemstel in de Nieustadt ter andere
invullen bij Duur weduwschap: 5
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10. ADRES [verplicht veld]
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

•
•
•

U moet hier altijd wat invullen. Staat er niets over in de akte, vul dan een hekje (#) in
LET OP: Als bij bruiden vermeld wordt ‘als vooren’, ‘als boven’ of ‘ter zelver plaetsen’,
neem dit dan ook letterlijk zo over!!
Als alleen een woonplaats (‘woont tot Haerlem’) of alleen een verwijzing (‘wonende
aldaer’) vermeld wordt, neem dan de woonplaats of de verwijzing letterlijk over
(‘Haerlem’; ‘aldaer’)
Neem het adres letterlijk over uit inschrijving, inclusief eventuele verkortingen en
verschrijvingen
Let bij verkortingen goed op of het gaat om een straat of gracht (zie ook Tips)
Als bij het adres ook een huisnaam of huisnummer of nadere plaatsbepaling
(bijvoorbeeld ‘boven de bakker’) vermeld wordt, neem dat dan ook letterlijk over

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

•

U hoeft eventuele voorzetsels alleen over te nemen als die het adres nog preciezer
aanduiden.
o Woorden als ‘in de’ of ‘op de’ hoeft u dus niet over te nemen (zie Voorbeelden)
o Woorden als ‘buyten de’, ‘binnen de’, ‘aen de’, of ‘bij de’ dus wel overnemen
(zie Voorbeelden)
LET OP: uitzondering is het adres ‘op het Water’ (oude naam voor Rokin). In dat geval
het voorzetsel ‘op’ ook overnemen (zie Voorbeeld)

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•
•
•

Als voorn, als voeren, als voren, als booven
St (straat)
Gt (gracht)
Ter zelver plaetsen
Tussen de …e x …e dwarsstraat (tussen de …e & …e dwarsstraat)
Uts = ut supra = als boven

27

Instructie ‘Ja, ik Wil!’

8 april 2014

TIPS
•
•
•

•
•

•

Vaak staat het adres achter de woorden ‘woon’, ‘woont’, ‘woonende’, soms ook alleen
‘in de’ of ‘op de’
Als het verschil tussen afkorting St en Gt onduidelijk is, kijk dan naar het voorzetsel: bij
‘in’ gaat het meestal om St (straat), bij ‘op’ gaat het vaak om een gracht (Gt).
Vermelding van huisnamen en logementen komt regelmatig voor bij oudere akten,
vooral voor de straten Nieuwendijk, Zeedijk, en Warmoesstraat, maar ook voor andere
straten
Vermelding van plaatsbepaling (‘nummer 299 boven de bakker’) komt veel voor bij
akten uit 1800-1810
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische Amsterdamse straatnamen:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische plaatsnamen:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf

VOORBEELDEN
Verschil tussen afkortingen voor straat en gracht

invullen bij Adres bruidegom: Graauwest
invullen bij Adres bruid: Baangt

Vermelding ‘als voorn’ bij bruid

invullen bij Adres bruid: als voore
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VOORBEELDEN (vervolg)
Beiden wonen buiten Amsterdam

invullen bij Adres bruidegom: Thiel
invullen bij Adres bruid: Thiel
Eén partner woont in Amsterdam, de ander niet

invullen bij Adres bruidegom: Amstel, bij de Paardenstraat
invullen bij Adres bruid: Nijmegen
Voorbeeld waarbij de voorzetsels het adres preciezer aangeven

Invullen bij Adres bruidegom : buiten de Wetringspoort op ’t Mennonietepad Nro 15
Voorbeeld waarbij de voorzetsels het adres niet en wel preciezer aangeven

Het voorzetsel ‘in’ geeft het adres niet preciezer aan, het voorzetsel ‘bij’ wel.0
Invullen bij Adres bruidegom: Lijdsedwarsstraat bij ’t Plyn
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VOORBEELDEN (vervolg-2)
Bruid woont al bij aanstaande echtgenoot

invullen bij Adres bruidegom: Jonkerstraet
invullen bij Adres bruid: als voren
Bruid woont ‘ut supra’ = als boven
Invullen bij Adres bruid: ut
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11. IN AMSTERDAM SINDS
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•
•

Alleen invullen als hier iets over in de akte staat. Staat er niets over in de akte, dan hoeft
u niets in te vullen.
Vul de verblijfsduur in in jaren. Als het om delen van jaren gaat, gebruik dan een komma
(1 ½ jaar dus invullen als 1,5); vul maximaal 3 cijfers achter de komma in
LET OP: soms wordt de duur van het verblijf in dagen (of dies), weken (of semanes) of
maanden (menses) vermeld! Reken dan om naar jaren (zie Tips)
LET OP: soms wordt de duur ook in breuken aangegeven (bijvoorbeeld 2 ¾ jaar)

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•
•

De vermelding komt vooral voor bij akten uit de (vroege) zeventiende eeuw en staat
meestal in superscript (tussen de leesregels in, zie Voorbeelden)
Vaak staat er in plaats van ‘jaren’ het woord ‘ans’ achter het aantal jaren, 1 ans = 1 jaar
LET OP: soms wordt de duur van het verblijf in dagen (of dies), weken (of semanes) of
maanden (menses) vermeld! Reken dan om naar jaren (zie Tips)

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Ans, Annos = jaren
Dies = dagen
Menses = maanden
Semanes = weken

TIPS
•
•
•
•

Vaak staat deze vermelding in superscript (tussen de leesregels in, zie Voorbeelden)
Komt vooral voor bij zeventiende-eeuwse akten
Soms is het aantal jaren dat vermeld wordt hoog, de verblijfsduur kan echter nooit
hoger zijn dan de leeftijd van de bruidegom of bruid
Vaak staat er in plaats van ‘jaren’ het woord ‘ans’ achter het aantal jaren, 1 ans = 1 jaar
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TIPS (vervolg)
•

Omrekening naar jaren:
o Van maanden naar jaren:
aantal maanden delen door 12
(bijvoorbeeld 5 maanden = 5/12 = 0,417)
o Van weken naar jaren:
aantal weken vermenigvuldigen met 7 en dan delen door 365
(bijvoorbeeld 6 weken = 6 * 7 / 365 = 42 / 365 = 0,115)
o Van dagen naar jaren: aantal dagen delen door 365
(bijvoorbeeld 6 dagen = 6 / 365 = 0,016)

VOORBEELDEN
Verblijfsduur in dies (dagen)

invullen bij In Amsterdam sinds bij bruid: 0,008
(3/365 = 0,0082191780821918)

Verblijfsduur in jaren

Invullen bij In Amsterdam sinds bij bruidegom: 6, bij bruid: 35
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12. OUDERS OVERLEDEN
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•

U hoeft dit alleen aan te vinken, als uit de akte blijkt dat de ouders van bruidegom of
bruid overleden zijn
De meest voorkomende vermeldingen dat ouders overleden zijn, betreffen de
vermeldingen:
o ‘ouds doot’, ‘ouders doot’
o ‘geen ouders hebbende’
o ‘verclaerende geen ouders te hebben’
o ‘verclaerende geen ouders in ’t leven te hebben’
o ‘geadsisteert met de doodced(ulle)n van zijn / haer ouders’

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

Soms wordt vermeld ‘noch een ouder / vader / moeder hebbende’; in deze gevallen
uiteraard het vakje niet aanvinken
U hoeft de namen van de overleden ouders niet over te nemen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Zie ook bij ‘Wanneer en hoe moet u dit invullen?’ hierboven
Ouds = ouders
Vclaerende = verklarende
Doodcedn, doodceduln, doodcede = doodcedullen (bewijs van overlijden)

VOORBEELDEN
‘Geen ouder hebben[de]’

Invullen: aanvinken vakje Ouders overleden bij bruid
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VOORBEELDEN (vervolg)
‘Ouders dood’

Invullen: aanvinken vakje Ouders overleden bij bruid
‘Geadsisteert met de doodcedullen van … ouders’

Invullen: aanvinken vakje Ouders overleden bij brui; de ouders zijn dus geen getuigen!
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13. ADRES OUDERS
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

•
•
•

U moet alleen wat invullen als hier iets over in de akte staat. Staat er niets over in de
akte, dan kunt u dit veld overslaan
LET OP: Als als adres ouders vermeld wordt ‘als vooren’, ‘als boven’ of ‘ter zelver
plaetsen’, neem dit dan ook letterlijk zo over!!
Als alleen een woonplaats (‘woont tot Haerlem’) of alleen een verwijzing (‘wonende
aldaer’) vermeld wordt, neem dan de woonplaats of de verwijzing letterlijk over
(‘Haerlem’; ‘aldaer’)
Neem het adres letterlijk over uit inschrijving, inclusief eventuele verkortingen en
verschrijvingen
Let bij verkortingen goed op of het gaat om een straat of gracht (zie ook Tips)
Als bij het adres ook een huisnaam of huisnummer of nadere plaatsbepaling
(bijvoorbeeld ‘boven de bakker’) vermeld wordt, neem dat dan ook letterlijk over

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•

•

U hoeft eventuele voorzetsels alleen over te nemen als die het adres nog preciezer
aanduiden. Woorden als ‘in de’ of ‘op de’ hoeft u dus niet over te nemen (zie
Voorbeelden), woorden als ‘buyten de’, ‘binnen de’, ‘aen de’, of ‘bij de’ dus wel
overnemen (zie Voorbeelden)
LET OP: uitzondering is het adres ‘op het Water’ (oude naam voor Rokin). In dat geval
het voorzetsel ‘op’ ook overnemen

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•
•

St (straat)
Gt (gracht)
Tussen de …e x …e dwarsstraat (tussen de …e & …e dwarsstraat)
Vader / moeder impotent = niet in staat om in persoon te verschijnen
Vader / moeder innocent = geestelijk niet bekwaam om consent te verlenen
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TIPS
•
•

•
•

•

Vaak staat het adres achter de woorden ‘woon’, ‘woont’, ‘woonende’, soms ook alleen
‘in de’ of ‘op de’
Vermelding van huisnamen en logementen komt regelmatig voor bij oudere akten,
vooral voor de straten Nieuwendijk, Zeedijk, en Warmoesstraat, maar ook voor andere
straten
Vermelding van plaatsbepaling (‘nummer 299 boven de bakker’) komt veel voor bij
akten uit 1800-1810
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische Amsterdamse straatnamen:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf
Gebruik zo nodig het hulpbestand met historische plaatsnamen:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/
herkomstonderzoek.pdf

VOORBEELDEN
Voorbeeld: vader bruidegom woont elders

Invullen bij Adres ouders bruidegom: Nijmegen
Voorbeeld: moeder bruid woont ‘als boven’

Invullen bij Adres ouders bruid: als boven
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VOORBEELDEN (vervolg)
Verschil tussen afkortingen voor straat en gracht

Boven de afkorting voor straat: Graauwest
Onder de afkorting voor gracht: Baangt

Voorbeeld waarbij de voorzetsels het adres preciezer aangeven

Invullen: buiten de Wetringspoort op ’t Mennonietepad Nro 15
Voorbeeld waarbij de voorzetsels het adres niet en wel preciezer aangeven

Het voorzetsel ‘in’ geeft het adres niet preciezer aan, het voorzetsel ‘bij’ wel.
Invullen: Lijdsedwarsstraat bij ’t Plyn
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14. NAMEN GETUIGEN
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•

U moet alleen iets invullen als er getuigen vermeld worden (‘geadsisteert met’). Staan
er geen getuigen vermeld, dan hoeft u hier niets in te vullen
• LET OP: vermeld alleen getuigen die bij de ondertrouwinschrijving aanwezig zijn als
getuigen. Vermeld hier dus geen consentverleners, zie ook hieronder; vermeld
consentverleners bij de velden ‘Consentverlener’
• LET OP: als er voor de naam van ouders niet ‘geadsisteert met’ staat, is het vaak alleen
een vermelding van de ouder en diens woonplaats, doe dan het volgende:
1. Neem de woonplaats over in het vakje Adres ouders
2. Neem de naam/namen van de ouder(s) NIET over als getuigen, zij zijn namelijk
niet
nwezig als getuigen
• LET OP: als er staat ‘geadsisteert met de doodced(ulle)n van zijn / haar ouders’, doe dan
het volgende:
1. Vink het vakje Ouders overleden aan
2. Neem de namen van de ouders NIET over als getuigen, zij zijn immers overleden
• Neem de namen over zoals ze in de akten staan, dus inclusief verkortingen en
verschrijvingen
WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

Vermeld hier geen consentverleners; vermeld consentverleners bij de velden
‘Consentverlener’
LET OP: als er staat ‘geadsisteert met de doodced(ulle)n van zijn / haar ouders’, doe dan
het volgende:
o Neem de namen van de ouders NIET over als getuigen, zij zijn immers overleden
o Vink het vakje Ouders overleden aan

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Const
9sent = consent
Doodcede, doodced, doodcedn = doodcedullen (bewijs van overlijden)
Geadst = geassisteert met
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TIPS
•
•

Namen van getuigen worden soms afgekort (bijv. Pr Corn = Pieter Cornelisz), in dat
geval de afgekorte vorm overnemen op het invoerblad
Als het gaat om een consentverlener, dan is dat te herkennen aan:
o Aantekening marge: ‘hij / zij vaders / moeders / ouders cons(en)t goet
(ingebragt)’
o Aantekening in akte ‘hem / haer opgeleyt vaeders / moeders consent in te
brengen’
o Aantekening dat consent later is ingebracht, eventueel met doorhaling

VOORBEELDEN
Voorbeeld: zowel getuige aanwezig als ouderlijk consent verleend

De bruidegom is ‘geas[sisteer]t met Mathijs Lourens zijn swaeger’. In de linkermarge staat
vermeld: ‘de moeder / sal moeten / 9senteren [=consenteren] / voor ‘t 2e / gebod’. De
moeder dient dus niet als getuige ingevoerd te worden, maar alleen als consentverlener.
Invullen:
(1) Naam getuige bruidegom: Mathijs Lourens
(2) Relatie getuige bruidegom:Anders > swaeger
(3) Consentverlener bruidegom: Moeder
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VOORBEELDEN (vervolg)
Voorbeeld: ‘geadsisteert met doodcedullen ouders’

In dit geval wordt de bruid ‘gead[sisteert] met de doodced[ullen] van haar oud[er]s’.
De ouders zijn dus geen getuigen. U hoeft ook hun namen niet over te nemen. Wel moet er
een vinkje komen in het vakje Ouders overleden.
Voorbeeld: ouder woont elders en is geen getuige

De moeder van de bruid woont tot Hattem (Hattum). Zij is niet bij de ondertrouwinschrijving
aanwezig, maar verleent wel haar toestemming (consent), zie ook de aantekening
linksonder.
Invullen:
(1) Adres ouders bruid: Hattum
(2) Consentverlener bruid: Moeder
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15. RELATIE GETUIGEN TOT BRUIDEGOM / BRUID
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•

•

•

•
•
•

U moet alleen iets invullen als er getuigen vermeld worden (‘geadsisteert met’). Staan
er geen getuigen vermeld, dan kunt u dit veld overslaan
LET OP: vermeld alleen getuigen die bij de ondertrouwinschrijving aanwezig zijn als
getuigen. Vermeld hier dus geen consentverleners, zie ook hieronder; vermeldt
consentverleners bij de velden Consentverlener
LET OP: als er voor de naam van ouders niet ‘geadsisteert met’ staat, is het vaak alleen
een vermelding van de ouder en diens woonplaats, doe dan het volgende:
1. Neem de woonplaats over in het vakje Adres ouders
2. Neem de naam/namen van de ouder(s) NIET over als getuigen, zij zijn namelijk
niet aanwezig als getuigen
LET OP: als er staat ‘geadsisteert met de doodced(ulle)n van zijn / haar ouders’, doe dan
het volgende:
1. Vink het vakje Ouders overleden aan
2. Neem de namen van de ouders NIET over als getuigen, zij zijn immers overleden
Kies uit de standaard keuzelijst de optie die klopt met wat in de akte staat
Staat er geen relatie vermeld, kies dan de optie ‘Niet vermeld’
Staat de relatie er niet bij, kies dan de optie Anders en vul de relatie in

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

Vermeld hier geen consentverleners; vermeld consentverleners bij de velden
Consentverlener
LET OP: als er staat ‘geadsisteert met de doodced(ulle)n van zijn / haar ouders’, doe dan
het volgende:
1. Neem de namen van de ouders NIET over als getuigen, zij zijn immers overleden
2. Vink het vakje Ouders overleden aan

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Const, 9sent = consent
Doodcede, doodced, doodcedn = doodcedullen (bewijs van overlijden)
Geadst = geassisteert met
de rata caverende voor sijn medevooght = de voogd die aanwezig is bij de
ondertrouwinschrijving is daar mede uit naam van de medevoogd
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Uitleg ‘vreemde woorden’ in relaties, noteer echter altijd de vermelding zoals die in de
akte staat:
o Behuwdmoeder = schoonmoeder
o Behuwdoom = aangetrouwde oom, man van tante (tante = zus van vader / moeder)
o Behuwdvader = schoonvader
o Bestemoeder = grootmoeder
o Bestevaeder = grootvader
o Broodvrouw = werkgeefster
o Co(u)sijn = neef
o (Gewezen) meester = (ex-) leermeester (werkgever)
o Moeye, muye, motje = tante
o Rechtzusterling = kind van zus of broer
o Slaapheer / slaapvrouw = logementhoud(st)er
o Snaer, snaar = schoonzus
o (Gewezen) vrouwe = (ex-) werkgeefster
o Zusterling = kind van zus of broer

TIPS
•
•

Namen van getuigen worden soms afgekort (bijv. Pr Corn = Pieter Cornelisz), in dat
geval de afgekorte vorm overnemen op het invoerblad
Als het gaat om een consentverlener, dan is dat te herkennen aan:
o Aantekening marge: ‘hij / zij vaders / moeders / ouders cons(en)t goet
(ingebragt)’
o Aantekening in akte ‘hem / haer opgeleyt vaeders / moeders consent in te
brengen’
o Aantekening dat consent later is ingebracht, eventueel met doorhaling

VOORBEELDEN
Voorbeeld: ‘gead[sisteert] met doodced[ullen] van haar oud[er]s’

In dit geval wordt de bruid ‘gead[sisteert] met de doodced[ullen] van haar oud[er]s. De
ouders zijn dus geen getuigen.U hoeft ook hun namen niet over te nemen. Wel moet er een
vinkje komen in het vakje Ouders overleden.
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VOORBEELDEN (vervolg)
Voorbeeld: zowel getuige aanwezig als ouderlijk consent verleend

De bruidegom is ‘geas[sisteer]t met Mathijs Lourens zijn swaeger’. In de linkermarge staat
vermeld: ‘de moeder / sal moeten / 9senteren [=consenteren] / voor ‘t 2e / gebod’. De
moeder dient dus niet als getuige ingevoerd te worden, maar alleen als consentverlener.
Invullen:
(4) Naam getuige bruidegom: Mathijs Lourens
(5) Relatie getuige bruidegom:Anders > swaeger
(6) Consentverlener bruidegom: Moeder
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16. AFKONDIGINGEN ELDERS
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•

•
•
•

U moet alleen iets invullen als er staat dat afkondigingen ook buiten Amsterdam zijn
gedaan of gedaan moeten worden. De volgende situaties komen voor:
o Bruidegom/bruid brengt al bewijs van afkondigingen elders mee
o Bruidegom/bruid moet afkondigingen ook elders laten doen en daarvan bewijs
meebrengen en er wordt vermeld dat dit ook gebeurd is
o Bruidegom/bruid moet afkondigingen ook elders laten doen en daarvan bewijs
meebrengen, maar de inschrijving vermeld niet dat dat ook gebeurd is
Staat hier niets over in de akte, dan hoeft u hier niets in te vullen
Ook als de vermelding in de linkermarge is doorgehaald, dan toch de plaatsnaam
noteren
Neem de plaatsnaam letterlijk over uit inschrijving, inclusief eventuele verkortingen en
verschrijvingen

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

U hoeft eventuele datums niet over te nemen
U hoeft niet te vermelden of het bewijs is ingebracht

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•

‘wordt opgeleyt om sijn/haere geboden mede te [plaatsnaam] laten gaan en daarvan
betooch in te brengen’ (in het geval de bruidegom en/of bruid de afkondigingen ook in
een vroegere verblijfplaats moet(en) laten doen en daarvan bewijs moet(en)
overleggen)

•

‘Betooch goet ingebragt’ (vermelding dat het bewijs van onverhinderde afkondigingen
elders goed was ingeleverd; deze vermelding staat overigens niet bij alle akten waarbij
dit opgelegd werd)

TIPS
•

In vroege akten wordt dit vaak in de tekst van de akte zelf vermeld, in later akten staat
hierover vaak in de linkermarge, al dan niet doorgehaald
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VOORBEELDEN
Voorbeeld van afkondigingen die elders al geschied zijn

In de Sandstraet, wiens proclamatien als bleke onder de hand van
Weybaldus Belidae, dienar te Maerssen aldaer gedaen waren ter eenre
Invullen bij Afkondigingen elders bruidegom: Maerssen
Voorbeelden van verplichting ondertrouw ook elders te laten afkondigen en bewijs van deze
afkondigingen te leveren

Woonende tot Harlingen, hem opleggende
De geboden aldaer mede te laten gaen en[de] daervan betoogh in te brengen
Invullen bij Afkondigingen elders bruidegom: Harlingen
Bij bovenstaande akte staat ook in linker marge dat ‘betooch goet is ingebracht’ (niet
afgebeeld). Bij het voorbeeld hieronder is niet vermeld dat het goed is ingebracht. Voor de
invulling maakt het niet uit, in beide gevallen wel de naam van de afkondigingsplaats buiten
Amsterdam vermelden.

woonende toe Uytrecht, alwaer he[m]
opleggen is de geboden mede te laten gaen en[de] betooch in te brengen
Invullen bij Afkondigingen elders bruidegom: Uytrecht
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17. WEESKAMER
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•
•
•

U hoeft dit alleen aan te vinken als er een aantekening over de Weeskamer staat
De vermelding staat meestal bovenaan de akte of in de linkermarge
Het maakt niet uit of de vermelding wel of niet is doorgehaald. In beide gevallen moet u
het vakje Weeskamer aanvinken

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

U hoeft niet in te vullen wanneer de Weeskamer is voldaan
Het maakt niet uit of de vermelding wel of niet is doorgehaald. In beide gevallen moet
u het vakje Weeskamer aanvinken
Als er alleen staat ‘zij mans doot goet ingebragt’ of ‘hij vrous doot goet ingebragt’,
maar zonder een vermelding over Weeskamer, dan hoeft u het vakje Weeskamer niet
aan te vinken

•

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN / TERMEN

•
•
•
•

Sij / Hij weeskamer voldaan
Weeskamer voldaan
Weeskamer goet
Wcamer voldaen

TIPS
•
•

•

Let goed op of er ‘hij’ of ‘sij’ staat, dat lijkt vaak op elkaar (zie ook Voorbeelden)
De vermelding Weeskamer staat alleen vermeld bij hertrouwende weduwnaars en
weduwen; als maar één van de partners weduwe of weduwnaar is, heeft de
aantekening dus op die persoon betrekking.
De vermelding Weeskamer staat alleen bij weduwen en weduwnaars met kinderen uit
een voorgaand huwelijk; als er geen kinderen uit een eerder huwelijk zijn, staat er niets
of alleen ‘zij mans doot goet ingebragt’ of ‘hij mans doot goet ingebragt’
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VOORBEELDEN
‘sij heeft de weescam[er] voldae[n]’

Vakje Weeskamer bij bruid aanvinken

‘Hij weescamer voldaen’

Hij de weesca[m]er
Hij heeft de[n]
20 decemb[er]
1651 bewijs gedaen
Vakje Weeskamer bij bruidegom aanvinken

In dit geval zijn beiden weduwnaar/weduwe. Hij heeft
echter geen kinderen uit het eerdere huwelijk die kunnen
erven, zij echter wel. Hij hoeft alleen bewijs van overlijden
eerdere echtgenote inbrengen (wat hij ook gedaan heeft),
zij moetook de Weeskamer voldoen, wat zij ook gedaan
heeft op 18 november 1757. Let ook op het verschil in
schrijfwijze tussen ‘hij‘ en’ sij’.
Invullen:
(1) Bij Huwelijkse status bruidegom: weduwnaar
(2) Bij Huwelijkse status bruid: weduwe
(3) Vakje Weeskamer bruid aanvinken
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18. HANDTEKENING
WANNEER EN HOE MOET U DIT INVULLEN?
•

U hoeft dit alleen aan te vinken als er een handtekening staat

•

Vink het vakje Handtekening aan als
o De volledige naam in de handtekening staat (spellingsverschillen maken niet uit)
o Alleen de voornaam als handtekening staat (spellingsverschillen maken niet uit)
o Alleen de achternaam of het patroniem als handtekening staat
(spellingsverschillen maken niet uit)
o Er een Hebreeuwse handtekening staat

•

Bij Hebreeuwse handtekeningen:
o Als er twee Hebreeuwse handtekeningen staan > vink bij allebei Handtekening
aan
o Als er één Hebreeuwse handtekening en één in niet-Hebreeuwse letters staan >
vink bij allebei Handtekening staan
o Als er één Hebreeuwse handtekening staat en de ander geen handtekening, een
kruisje, monogram, of een merkteken zet >
 Geef de scan de status Opmerkelijk
 Vermeld bij Opmerkingen ‘Hebreeuwse handtekeningen’
 Klik in het pop-up-scherm op Verzenden en vervolgens op Sluit
 Vink het vakje Handtekening NIET aan
 Sla de scan verder gewoon op

WAT HOEFT U NIET IN TE VULLEN?

•
•

U hoeft spellingsverschillen niet te vermelden
NIET als handtekening gelden (dus vakje Handtekening NIET aanvinken):
o Geen handtekening
o Een kruisje
o Een monogram
o Een merkteken of tekening
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VOORBEELDEN
Bruidegom tekent met niet-Hebreeuwse, bruid met Hebreeuwse handtekening

Invullen: vakje Handtekening aanvinken bij zowel bruidegom als bruid
Voorbeeld: zowel bruid als bruidegom zetten Hebreeuwse handtekening

Invullen: vakje Handtekening aanvinken bij zowel bruidegom als bruid
Voorbeeld: bruidegom tekent met voornaam, bruid met monogram
Invullen:
hokje Handtekening bruidegom aanvinken
hokje Handtekening bruid niet aanvinken
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VOORBEELDEN (vervolg)
Voorbeelden: ondertekening met monogram, initialen, of merkteken
Invullen: in dit geval vakje Handtekening NIET aanvinken

Invullen: in dit geval vakje Handtekening NIET aanvinken

Invullen: in dit geval vakje Handtekening NIET aanvinken
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