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Invoerinstructies Vele Handen 

WieWasWie - Bevolkingsregisters  

Versie 1.9, 10 augustus  2017  

 

Welkom! 

Leuk dat je je hebt aangemeld voor het Vele Handenproject WieWasWie-bevolkingsregisters. Het is 

belangrijk dat iedereen de gegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier overneemt. Neem daarom 

de invoerinstructies goed door.  

Dit document begint met een korte introductie op het project en de projectomgeving op 

www.velehanden.nl. Daarna volgen de richtlijnen voor het invoeren van de gegevens zelf. Kijk ook 

regelmatig op de berichtenpagina voor mededelingen binnen het project en vragen van andere 

invoerders.  
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Doelstelling  
 

Het project WieWasWie-VeleHanden heeft als doel het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters 

van:  

- Stadsarchief Rotterdam (periode 1850-1930) 

- Stadsarchief Breda (periode 1850-1938)  
- Regionaal Historisch Centrum Limburg (periode 1850-1920) 
 
De belangrijkste persoonsgegevens worden overgenomen en vormen de basis voor de digitale 
indexen op de originele registers. Hiermee moeten de personen en vooral de bijbehorende scans 
vindbaar worden in de digitale databases van WieWasWie en van de afzonderlijke 
archiefinstellingen.  
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Belangrijkste aandachtspunten:   

 

1. Volledigheid 

Omdat de namen dicht op elkaar geschreven zijn, kan er makkelijk een naam  

worden overgeslagen. Controleer de volledigheid van de invoer. Ook kan het zijn dat er onder 

aan een pagina nog mensen vermeld zijn, bijvoorbeeld  inwonend personeel. Controleer daarom 

altijd de gehele scan van de pagina. 

 

2. Correcte jaartallen 

Uit gewoonte wordt 48 soms ingevoerd als 1948, terwijl het hier 1848 moet zijn.  Onleesbare 

tekens worden vervangen door @ :  12-@@-1885. Als er alleen een jaar vermeld is, vervang je de 

maand en dag ook door apenstaartjes: @@-@@-1885. 

 

3. Afkortingen:  

Afkortingen in persoons- en plaatsnamen in de scan mogen opgelost worden indien duidelijk is 

wat er bedoeld is (a’dam wordt Amsterdam, of ). Bij twijfel wordt de afkorting letterlijk 

overgenomen en afgesloten met een punt. Dit geldt ook voor beroepen in de Maastrichtse 

bevolkingsregisters. 

 

4. Spelling en leestekens:  

Bij namen neem je de spelling over zoals het er staat; let op het apart vermelden van het 

tussenvoegsel. Bij plaatsnamen mag je standaardiseren naar de gebruikelijke schrijfwijze. 

Illustrerend: soms wordt de ‘lange ij’ niet met puntjes geschreven (y), soms wel. In het geval van 

een persoonsnaam (Colyn, Cruijff, Trijntje, Marytje) gebruik je een ij.  

 

Bij buitenlandse namen (Jeremy) handhaaf je de y. Bij een plaatsnaam (Nymegen) kies je de 

gebruikelijke schrijfwijze (Nijmegen), meestal ook een ij, behalve bij bijvoorbeeld Yerseke. Het 

zelfde geldt voor apostroffen en liggende streepjes (-): kies de gebruikelijke (’s-Gravenhage) 

schrijfwijze. 

 

5. Hoofdletters vs. kleine letters: 

Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd.   

 

6. Toevoegingen bij namen en plaatsen, 

Geografische aanduidingen bij plaatsnamen (provincie, land) en toevoegingen van titels of 

andere aanduidingen (weduwe, geboren, junior, zegge) neem je niet over. Staat er in plaats van 

een geboorteplaats iets anders dan een plaatsnaam ingevuld dan neem je dat niet over. 

Wanneer er geen plaatsnaam bekend is of als er iets anders geschreven staat, zoals een land of 

provincie, vul dan #### in. 

 

7. Herhaalde inschrijvingen van dezelfde persoon op de bladzijde worden overgenomen, dus ook 

doorgestreepte  personen. Als een naam, plaats of datum is doorgestreept en vervolgens is 

verbeterd in het register, dan voer je alleen de verbeterde gegevens in. 
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8. Voor de bevolkingsregisters Maastricht geldt dat het veld ‘Beroepen’ wél wordt ingevuld. De 

regels hiervoor staan beschreven op pagina 13 van dit document. 
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De projectomgeving 

Klik op de  projectenpagina van VeleHanden op WieWasWie-bevolkingsregisters om het project te 

openen. Zodra je je hebt aangemeld kom je op je profielpagina uit op het tabblad ‘projecten’ uit. De 

andere tabbladen geven informatie over jouw activiteit en profielgegevens (zie Afbeelding 1). 

 

Afbeelding 1: Als je aangemeld bent voor dit project, wordt deze in je profielpagina getoond op het tabblad 'projecten' 

 

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.   

 
Afbeelding 2: Projectomgeving WieWasWie, tabblad Project info 

 

Op het tabblad ‘berichten’ 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. Als je zelf een vraag of 

opmerking hebt, kun je die hier plaatsen.  Ook kun je reageren op de berichten van anderen.  

http://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/wiewaswie_bvr
http://velehanden.nl/messages/index/index/project/wiewaswie_bvr
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Het tabblad ‘statistieken’ geeft je inzicht in het invoergedrag van 

de gebruikers en de voortgang van het project. 

 

Op het vierde tabblad ‘voorkeuren’ kun je indien gewenst 

aangeven voor welk archief en welke collectie je wilt invoeren 

(bijvoorbeeld alleen voor het RHC Limburg).    

Afbeelding 3: Tabblad berichten 

http://velehanden.nl/projecten/bekijk/projectprofile/project/wiewaswie_bvr
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Afbeelding 5: scroll naar beneden voor een korte instructie per veld 

1. Het invoerscherm  

Via de knop ‘invoeren’ kom je op het invoerscherm. Het invoerscherm is standaard ingedeeld met 
bovenaan de scan, en daaronder de invoervelden. Je kunt voor een andere schermindeling kiezen 
door te klikken op ‘andere schermindeling’ rechtsboven (Zie Afbeelding 4 nr. 1).  

Afbeelding 4: Het standaard invoerscherm. Rood omlijnde items zijn genummerd. 

De scan beweegt automatisch mee bij het invoeren. Dit kun je aan- en uitzetten met de knop ‘scan 

meebewegen’ (nr. 2). De scan is ook handmatig te vergroten en te bewegen (nr. 3 en 4)  

Je begint links bovenaan de scan met invoeren van de eerste tekst in het veld ‘achternaam’.  Met de 

tab-toets of via een muisklik kom je in het volgende veld/regel. Achter een afgeronde regel komt een 

vinkje te staan.  

 

Met de pijltjes (nr. 5) aan de linkerkant  van een regel kun je de volgorde van de regels wijzigen. 

Handig als je per ongeluk een regel hebt overgeslagen. Je voert dan de overgeslagen gegevens in op 

een nieuwe regel, en die plaats je vervolgens op de juiste plaats. Scroll helemaal naar beneden voor 

een korte instructie per veld (zie Afbeelding 5) 
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2. Onbruikbaar en opmerkelijk:  

Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of 
een kaft is), wordt deze aangemerkt als ‘Onbruikbaar’ met de knop onder de invoervelden. 
Vervolgens kies je de reden voor onbruikbaar en geef je aan waarom deze scan onbruikbaar is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 6: 
Onbruikbaar. 
Reden: ‘Er 
staan geen te 
indexeren 
gegevens op; 
het is een kaft, 
schutblad of 
lege pagina’   

 
Soms kom je namen op de scan tegen van beroemde 
personen. Of je ziet een bijzondere opmerking of iets 
anders opmerkelijks over een huishouden.  
 
Het is leuk hier binnen het Vele Handen project extra 
aandacht aan te besteden. Om de projectbeheerders 
op de hoogte te brengen van de bijzondere informatie,  
kun je de knop ‘Opmerkelijk’ aanklikken.   
 
 

afbeelding 7: bekende naam? Interessante     
gegevens op de scan? Laat het ons weten! 

Nooit meer regels vergeten! 
 
In de werkbalk onder de scan kun je 
'navigatie tonen' aanzetten. Hierdoor 
wordt er een klein schermpje getoond 
met de complete scan en daarop in het 
rood gemarkeerd het gedeelte van de 
scan dat groot in beeld is.  
 
Je ziet zo in één opslag of er nog meer 
regels in te voeren zijn.  
 

afbeelding 8: Het rode gedeelte geeft weer wat er ingezoomd 
is. In dit geval zie je dat er na de witregels nog meer personen 
op de bladzijde staan!  
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Algemene richtlijnen voor het invoeren  

Deze regels gelden voor alle velden. Begin de eerste regel op de scan in te voeren.   

 

Afbeelding 9: Verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden. Andere velden laat je alleen leeg wanneer er geen 
gegevens beschikbaar zijn. 
 

- Velden met een sterretje worden altijd ingevoerd: ‘Achternaam’, ‘Voornaam’, ‘Geboortedatum’ 
en  ‘Geboorteplaats’. Deze verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden (zie Afbeelding 9). 
Voor het RHC Limburg geldt dat tevens het veld ‘Beroep’ ingevuld moet worden.  
 

- Wanneer er geen gegevens op de scan staan voor het verplichte veld, voer je ’####’ in. Voor het 
veld ‘Beroep’ bij de bevolkingsregisters Maastricht geldt dat, wanneer een veld leeg is, deze ook 
leeggelaten dient te worden. Dus geen hekjes ‘####’ invoeren!  

 
- De velden ‘Tussenvoegsel’ en  ‘Patroniem’ kunnen leeg gelaten worden indien er geen gegevens 

op de scan beschikbaar zijn.  
 

- Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd.  
Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. 
 

- Er staat geen vast aantal personen (regels) op een scan. Soms staan er na een aantal witregels 
toch nog personen op de pagina geregistreerd.  Bekijk de scan altijd helemaal tot onderaan om 
er zeker van te zijn dat alle personen zijn ingevoerd!  
 

- Als er gegevens zijn doorgehaald - en dat komt in bevolkingsregisters heel vaak voor! - dan 
moeten die toch worden ingevoerd. 
 

- Als een persoon op een bladzijde meerdere keren (eventueel doorgestreept) voorkomt wordt 
elke inschrijving overgenomen 
 

- Afkortingen van plaatsnamen, namen of beroepen worden zo mogelijk opgelost naar het 
bedoelde woord.  A’dam mag dus ingevoerd worden als Amsterdam. Bij twijfel wordt de 
afkorting letterlijk overgenomen en afgesloten met een punt. 
 

- Woorden die een herhaling van het bovenstaande aanduiden, zoals Idem, id, of ,,  
worden zelf niet overgenomen. Je zoekt in zo’n geval in de regel daarboven  
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(of daar weer boven) naar de uitgeschreven tekst en deze voer je in. Voor het veld 
‘Beroepen’ geldt het tegenovergestelde. Staan er herhalingstekens, idem of id, 
dan dient het voorgaande ingevulde beroep niet herhaald te worden. 
 

- Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) worden overgenomen.  
 

- Leestekens zoals komma’s, haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd.  
 
 
 
 
 

Richtlijnen per veld 

Per veld zijn er specifieke richtlijnen opgesteld.  

Achternaam  

 
afbeelding 10: Achternaam, ook wel Familienaam genoemd. 

Bij sommige personen staat zowel de gehuwde naam als de meisjesnaam. In dat geval hoef je alleen 

de meisjesnaam over te nemen.  Soms staat in dit vak ook een toevoeging als 'wed.', 'geb.', 'echtg. 

van' of een titel genoemd. Deze neem je niet over (zie Afbeelding 11). Neem de spelling verder over 

zoals het er staat. Staat er ‘zegge’, ‘nu’ of ‘eigenlijk’ toegevoegd, dan dient de naam erachter over 

genomen te worden. 

Afbeelding 11: op de scan staat in de kolom Familienaam ‘Aarts geb. Werné’. De meisjesnaam van deze mevrouw is  
Werné (geb. = geboorte). Aarts is de naam van haar man. Hier neem je alleen ‘Werné’ over.  
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Tussenvoegsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuele tussenvoegsels staan vermeld bij de achternaam, meestal erachter, soms ervoor. Typ het 
tussenvoegsel in het daarvoor bestemde veld met kleine letters ('Van Der' wordt 'van der'). Laat het 
veld leeg als er geen tussenvoegsel is. 
 

Afkortingen mogen opgelost worden als duidelijk is waarvoor de afkorting staat (‘van’ in plaats van 

‘v.’). Als het niet duidelijk is waarvoor een afkorting staat, neem je de afkorting over incl. punten 

'v.d.' 

Voornaam 

 
afbeelding 12: leestekens tussen of na voornamen neem je niet over.  
 

Meerdere voornamen worden gescheiden door een spatie. Eventuele leestekens (komma's, punten) 
tussen of achter de voornamen neem je niet over.   
 
Afgekorte voornamen mogen ook hier uitgeschreven worden als interpretatie ervan duidelijk is (Joh.s 
= Johannes). Bij twijfel/meerduidigheid niet oplossen (Joh. = Johan of Johannes). Een punt na een 
afkorting neem je wel over.  

Patroniem 

Een patroniem is een naam die is afgeleid van de naam van de vader. Een kind genaamd ‘Mathijs’ 
met een vader die Jan heet, werd bijvoorbeeld Mathijs Janse genoemd. De toevoeging Janse is dan 
het patroniem. Je vult alleen een patroniem in als deze er is. Dit zal in de midden negentiende eeuw 
overigens niet of nauwelijks meer voorkomen, wel in oudere volkstellingsregisters.   
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- Als behalve de familienaam ook een patroniem is vermeld (Jan Pieters de Vries) dan krijgt deze 
(Pieters) een plaats in het patroniemveld.  
 
- Als het duidelijk is dat een eventuele toenaam een patroniem is, dan krijgt deze een plaats in het 

patroniemveld. Het veld achternaam wordt dan leeggelaten door invoer van ’####’  

- In alle overige gevallen wordt een toenaam met het uiterlijk van een patroniem (Pietersen, Jansen) 
in het achternaamveld opgenomen. (gaat dan meestal om een tot familienaam versteend patroniem 

Geboortedatum 
- De datum wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 dec 1860 
ingevoerd als: 21-12-1860; 
 
- Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers, bijvoorbeeld 56. Dit moet 
worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal, 1856 of 1956.   
 
- Wanneer een datum niet compleet is kunnen @’s worden toegevoegd op de lege plaatsen.   
Als er bijvoorbeeld alleen het jaartal 1817 staat. Dit voer je dan in als @@-@@-1817.  
  

Geboorteplaats 

-Als plaatsnamen afgekort zijn, (bijvoorbeeld R’huizum of Capelle a.d. IJ wordt dan ‘Capelle aan den 
IJssel’) en de volledige naam is bekend, dan mag deze afgemaakt worden (Roordahuizum of Capelle 
Capelle aan den IJssel). 
 
-Soms is een plaatsnaam anders geschreven dan gebruikelijk (Prinsenhage, ’s Gravenhage) Je mag 
dan de gangbare schrijfwijze invoeren (Princenhage, ’s-Gravenhage) . Bij twijfel neem je over zoals in 
de bron.  
 
-Soms is de geboorteplaats leeg gelaten, waarschijnlijk omdat de het ambtenaar destijds 
vanzelfsprekend vond. Om interpretatiefouten te voorkomen, vul je bij een leeg veld gewoon  ‘####’ 
in.  
 
-Als er achter de plaatsnaam een nadere geografische aanduiding is geschreven (provincie, land) , 
laat je deze weg (zie Afbeelding 13).  
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Afbeelding 13: de provincieaanduiding bij de geboorteplaats Princenhage N.B. wordt weggelaten.  
 

-Wanneer er in plaats van de plaatsnaam een provincie, land of andere geografische aanduiding 

staat, dan wordt dit niet overgenomen. Vul dan #### in. 

 

Beroepen (alleen voor de bevolkingsregisters Maastricht) 
 

- Beroepen moeten in kleine letters worden geschreven. Geen uitzonderingen. 
 
- Beroepen letterlijk overnemen zoals het er staat geschreven. Afkortingen voor beroepen zie 
volgende punt. 
 
- Afkortingen in het veld beroep zoveel mogelijk uitschrijven. Hierbij moet zoveel mogelijk de 
schrijfwijze zoals in de registers worden gevolgd. Bijvoorbeeld: Staat er de afkorting 'fabr. arb.', en 
stond er een keer eerder in het register 'fabriekarbeider' (zonder s), dan wordt de afkorting van het 
beroep ook zo vol uitgeschreven. Ben je een afkorting nog niet eerder tegengekomen, en weet je niet 
wat de juiste schrijfwijze is? Neem dan de afkorting afgesloten met punt over. Er zal in een later 
stadium nog naar worden gekeken door projectleiders van RHC Limburg. 
 
- Zijn sommige letters niet goed leesbaar? Vul dan op de plek van de onduidelijke letter het teken 
‘@’ in.  
 
- Als er ‘zonder’ in een kolom staat, moet dat niet worden overgenomen. Vul in dat geval niets in. Is 
het veld leeg, ook dan het veld leeg laten en niet '####' invullen. 
 
- Staan er aanhalingstekens of idem (afkorting: id.) in een beroepenveld, dan moeten de velden 
worden leeg gelaten. Het is niet de bedoeling om eenzelfde beroep te herhalen voor een geheel 
gezin. 
 
- Staan er twee beroepen in een veld genoemd, dan het laatst bekende beroep overnemen. 
 
- Af en toe staat er in plaats van een beroep een bedrag vermeld. Daarmee wordt een pensioen 
bedoeld. In dit geval moet het veld worden leeg gelaten. Het bedrag moet niet worden 
overgenomen. 
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Coupon aanmaken (inwisselen punten): 

 

1. Log in op VeleHanden.nl 

 

2. Ga naar je eigen profiel (Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm 

achter ‘Mijn profiel’. 

 

3. Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’ 

 

 
 

4. In het overzicht zie je het project( of de project) waaraan je werkt. Klik achter het aantal 

punten op ‘meer’ om een coupon aan te maken.   

 

5. 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’ 

 

6. 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 
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7. De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon. 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!  


