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Invoerinstructie Bevolkingsregisters Amsterdam 18531863 
 

 

 

Vuistregels voor de invoer 
1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. 

2. Idem, id, of ,, wordt niet overgenomen. In zo’n geval wordt in de regel daarboven (of daar weer 

boven) gezocht naar de eerste uitgeschreven naam en deze wordt ingevoerd. Voor het 

overnemen van de gegevens uit het bovenliggende veld kan de sneltoets “ of / worden gebruikt. De 

invoer van het veld erboven wordt dan automatisch ingevuld. 

3. Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om 

verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. 

4. Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze tóch ingevoerd. 

5. Als er gegevens zijn doorgehaald en verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden 

ingevoerd. 

6. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö), leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden 

overgenomen. 

7. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Ook afkortingen van 

voornamen (bijvoorbeeld Wilha of Catha) worden letterlijk overgenomen en dus niet ‘opgelost’. 

8. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 

9. Wanneer een heel veld op de scan is leeg gelaten, dan wordt in een verplicht veld (te herkennen aan 

een blauw kader) #### ingevoerd. Met de tabtoets kan over nietverplichte velden gesprongen 

worden. 

10. De datum wordt weergegeven in de vorm ddmmjjjj. Zo wordt 21 dec 1880 ingevoerd als 21121880.  

11. 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. 

12. Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips! 
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Specifiek voor de Bevolkingsregisters 1853-1863 
In het kort: 

� Doorgestreepte persoonsnamen worden ingevoerd 

� De schrijfwijze van de straatnamen wordt overgenomen zoals op de scan. De straatnamen worden na 

afloop van het project gestandaardiseerd. 

� Een huisnummer toevoeging kan zijn 'A' of 'bis', maar ook specificaties als 'kelder', 'boven 

achterkamer' of 'Oude Mannen huis'.  

� Aantekeningen als ‘zie folio […]’, ‘vervolg van blad […]’ of 'transport op p.[…]' worden niet ingevoerd.  

� Scans met alleen een adres maar geen bewoners worden wel ingevoerd (voer dan bij persoon 1 regel 

in als 'leeg', met #### in de verplichte velden).  

� Geen straatnaam, maar wel bewoners?  Voer dan #### in bij straatnaam en huisnummer.  

� Zijn de doorgestreepte namen moeilijk leesbaar? Het kan helpen om met deze knop het contrast van 

de scan aan te passen.   

 

Straatnaam 
� Straatnamen beginnen met een hoofdletter. 

� De straatnaam wordt ingevoerd zoals op de scan inclusief oude spelling (Utrechtschestraat), volgorde 

(Achterburgwal OZ) of nadere aanduiding voor of achter de straatnaam tussen haakjes.  De letter van 

de buurt (AZZ) staat soms voor de straatnaam maar wordt niet ingevoerd. 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

Prinsengracht (Penseelengang)   

 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

OZ Voorburgwal (Catrijnenpoort) 12 C 

 

Overige aantekeningen  
Paginanummers, verwijzingen als 'zie p. …' of 'vervolg op blad …' worden niet ingevoerd. In onderstaand 

voorbeeld worden alleen het huisnummer en de toevoeging (=onder voorkamer) ingevoerd. 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

 281 O.V. kamer 
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Geen straatnaam, wel bewoners 
Staat er geen straatnaam? Voer dan #### in bij de verplichte velden straatnaam en huisnummer. We zoeken 

later (indien van toepassing) de straatnaam erbij. In onderstaand voorbeeld voeren we 'schip' in bij 

huisnummer toevoeging, net als bij kelders en kamers (zie: huisnummer en huisnummer toevoeging). 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

#### #### schip 

 

Wel een adres, geen bewoners 
Let op: Staat er wel een adres maar geen ingeschreven personen? Voer dan toch het adres en evt huisnummer 

in plus één regel met voor de persoonsnaam #### in de verplichte velden. Zonder deze 'lege' regel kunt u de 

scan niet opslaan. 

 

Huisnummer en huisnummer toevoeging 

Huisnummer toevoeging 
Aanduidingen die bij het huisnummer horen worden ingevoerd in het veld 'huisnummer toevoeging'; 

bijvoorbeeld 'A', 'bis', maar ook specificaties als 'kelder', 'insteekkamer' en 'achterhuis'.  

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

O.Z. Achterburgwal 8 In het Stadhuis 

 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

Voetboogstraat 266 B.A. kamer 

(= Boven Achter kamer) 
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Extra aantekeningen 
In enkele gevallen staat er achter het huisnummer een aantekening die op de volgende panden betrekking 

heeft; als '785 A wachthuisje', of 'nrs 133135 pakhuizen'.  Deze gegevens betreffen panden zonder 

woonbestemming en worden niet ingevoerd. 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

Heerengracht 785  

 

Doorgestreept huisnummer 

 

Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoeging 

Oude doelenstr, hoek voorburgw. 1  

 

In dit voorbeeld is huisnummer 315 doorgestreept en verbeterd in 1. Alleen de verbetering wordt ingevoerd. 

Het gaat hier overigens niet om een wijziging van het huisnummer maar om de verbetering van een foutje van 

de ambtenaar; die was op deze pagina doorgegaan omdat bladzijde 1 vol was, maar het adres werd 

doorgenummerd (op de vorige pagina stond huisnummer 314). De andere aantekeningen ('vervolg van' etc.) 

worden niet ingevoerd. 

Persoonsnamen 
� Voer alle persoonsnamen in, ook de doorgestreepte namen. 

� Voer voor weduwen alleen de meisjesnaam in, niet de naam van de (voormalig) echtgenoot. 

 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Drees  Marretje @@081800  

 

� Los af of verkortingen niet op, maar neem ze over zoals op de scan zonder extra tekens. 

NB: de voornaam in onderstaand voorbeeld wordt dus geen Hermina Hendrika of Herm_a Hend_a of 

Herm.a Hend.a maar wordt simpelweg ingevoerd als: Herma Henda 

 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Beekman  Herma Henda 29111841 Deventer 
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Geboortedatum 
� Voer de geboortedatum in als ddmmjjjj. Staat er geen volledige datum, voer dan voor de 

ontbrekende cijfers '@' in.  

 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Schrott  Friedrich Wilhelm @@@@1835 Brunen 

Beekman  Bernardus 20111814 Apeldoorn 

 

Geboorteplaats 
� De plaatsnaam begint met een hoofdletter 

� De plaatsnaam invoeren zoals op de scan, inclusief oude spelling, leestekens als apostrophe en 

afkortingen. Een uitzondering is Amsterdam: dit mag u voluit schrijven. 


