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Invoerinstructie ‘Overgenomen delen’ 1893-1920 

 

 

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 #### ingevoerd. Alleen het veld 

Tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets overheen gesprongen worden. 
10. De datum wordt weergegeven in de vorm dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 dec 1880 ingevoerd als 21-

12-1880.  
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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. 

Voor de Overgenomen Delen geldt: 
● Er worden vijf velden ingevoerd: 

a. Achternaam (‘Familienaam’) 
b. Tussenvoegsel 
c. Voornamen 
d. Geboortedatum 
e. Geboorteplaats 

● Er staat gemiddeld 20 namen op een pagina, maar dit kunnen er ook meer of minder zijn. Na 
invullen van een regel kan met de tab-toets steeds een nieuwe regel worden toegevoegd. 

● Het komt voor dat dezelfde persoon meerdere keren op de scan staat; deze wordt dan ook 
meerdere keren ingevoerd om zowel de invoer als de controle te vergemakkelijken.  

● Let op: alle gegevens dateren van vóór 1920. Als het geboortejaar niet voluit is geschreven zal 
dit in de meeste gevallen daarom  ‘18’ moeten zijn. 17/8/’46 wordt dus 17-08-1846. Maar pas 
op: 01/01/’01 of 01/01/’15 kan in de nieuwste registers heel goed 1901 of 1915 zijn!  
Bij twijfel is het meestal wel af te leiden uit de gegevens op de scan: als het hoofd van het gezin 
‘60’ (1860) als geboortejaar staat en bij de kleinzoon (kz) ‘02’ dan moet de kleinzoon wel uit 
1902 komen. 

● Weduwen of echtgenotes die gezinshoofd waren bleven in het kaartsysteem alfabetisch onder 
de naam van hun man staan. Om ze straks in de index te kunnen vinden worden steeds twee 
namen ingevoerd; de naam van de man (zonder geboortedatum of -plaats) én de volledige 
gegevens van de vrouw.  

● In sommige registers hebben de schrijvers een foutje gemaakt en hebben ze de geboortedatum 
in het vakje ‘geboorteplaats’ ingevuld en andersom. Graag invoeren in de volgorde die op het 
invoerformulier staat (eerst geboortedatum, dan plaats). 

● ‘Extra’ namen die in een ander vak staan dan bij familienaam/voornaam worden niet ingevoerd; 
zie het voorbeeld op p.5. 
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Voorbeeld invoer ‘Wed.’ (weduwe) en ‘Echtgenoote’ 

 
 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Aalders  Hero #### #### 

Timmering  Cornelia Johanna 17-08-1846 Amsterdam 

 

 
 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Aalst van Cornelis Karel #### #### 

Piso  Ypkje 17-11-1874 Spannum gem. 
Hennaarderadeel 
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Voorbeeld inschrijving over meerdere regels 
Soms pasten niet alle voornamen op één regel van het boek, en moesten er twee regels voor worden 
gebruikt. In de Overgenomen Delen kan daarom het verwarrend zijn welke voornamen bij welke regel 
met de familienaam horen.  
 
De schrijvers deden het gelukkig vrijwel altijd op dezelfde manier. Met lange namen begonnen ze met 
schrijven op de regel erboven, in het midden:  
 

 
 

Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats 

Aalbersberg  Marinus Carel 28-01-1887 Katwijk 

Aalbersberg  Leendert Gerardus 
Paulus 

26-11-1890 Katwijk 

Aalbersberg  Maria Catharina 
Judith 

19-02-1895 Katwijk 
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Voorbeeld ‘extra’ naam bij de inschrijving  
 

 
 
Dit betekent dat Hendrik Zagt getrouwd is met Jacoba Hendrika van Oost, en daarna direct uit 
Amsterdam is vertrokken (in dit geval naar Pretoria). Jacoba heeft nooit op de Gezinskaart van Hendrik 
gestaan en het is uit de gegevens niet op te maken of zij ooit in Amsterdam heeft gewoond. 
 
Deze ‘extra’ namen worden daarom niet geindexeerd. 
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