
 

1  

Controle-instructies Vele Handen Burgerlijke 

stand Breda: Wie nog meer en wanneer! 
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De controleur 

 
De controleur bepaalt welke invoer de juiste is: die van één van beide invoerders of iets anders waarvan de 
controleur zelf denkt dat het goed is. De door de controleur geaccordeerde invoer vormt de uiteindelijke 
index. 
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Doelstelling 

 
De registers van de Burgerlijke Stand van Breda en de voormalige omliggende gemeenten zijn enkele jaren 
geleden ontsloten op naam van respectievelijk het kind (geboorte) bruid en bruidegom (huwelijk) en 
overledene (overlijden) en aktedatum. Dit project heeft als doel de ontbrekende persoonsgegevens (vader, 
moeder en relaties) aan te vullen en de datum van de gebeurtenissen geboorte en overlijden toe te voegen. 
De gegevens zullen gepubliceerd worden op de website van het Stadsarchief Breda en die van WieWasWie. 

 

Belangrijkste aandachtspunten 

 
1. Volledigheid 

Omdat de akten soms op twee of meer bladzijden zijn geschreven komt het voor dat meerdere scans 
beoordeeld moeten worden. 

 
2. Spelling en leestekens 

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

 
3. Hoofdletters vs. kleine letters 

Alle namen beginnen met een hoofdletter. Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een 
tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter dan wordt het tussenvoegsel in het veld ‘Achternaam’ 
opgenomen. Voorbeelden: Van den Beuckelaer, Op de Beek. 
 

4. Ontbrekende of onleesbare tekens 
Wanneer één teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. 
Als de informatie in zijn geheel onduidelijk is plaats #### en bij volledig ontbreken ervan laat dan de 
niet verplichte velden leeg en plaats #### in de verplichte velden.  
 

5. Probleem (expert) 
Als de controleur er niet uit uitkomt, kan de hulp van een expert ingeroepen. Druk op de knop 
‘Probleem’ en leg uit wat er aan de hand is. De expert zal de melding in behandeling nemen en een 
reactie terug sturen. 

 

Standard schermindeling controle 
 

 

1. De scan staat rechts in beeld. Je kunt in- en uitzoomen, met het handje kun je 
de scan verplaatsen. 

 
2. Aan de linkerkant van je scherm worden de uiteindelijk gegevens per veld 

weergegeven (de gecontroleerde versie). De gegevens die door de twee invoerders 
hetzelfde zijn ingevoerd zijn daar alvast overgenomen. 

 

3. Aan de rechterkant staan de door de twee invoerder ingevoerde gegevens naast 
elkaar. De verschillen in de invoer zijn blauw gemarkeerd. 

 
4. Je kunt voor een andere schermindeling kiezen door te klikken op ‘Schermindeling’ rechtsboven. 

https://stadsarchief.breda.nl/
https://www.wiewaswie.nl/
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Voorbeeld van de controle  
 
 

 
 
Afbeelding 1: Voorbeeld van de controle 

 
1. Beoordeel per verschil welke versie je het beste vindt. Klik op het blauw gemarkeerde woord/datum 

om deze over te nemen in de gecontroleerde versie (uiteindelijke index). 
Als alles van deze invoerder correct is, kun je ook alle gegevens van diegene overnemen via de knop 
‘Data overnemen’. 
 

2. Ben je het met beide invoerders oneens, dan kunt je zelf de juiste tekst in het veld typen. Ook als 
beide invoerders gegevens zijn vergeten (of zelfs hele regels) kun je de gegevens zelf invoeren. 
 

3. Controleer of de invoer volledig is. Scroll ook naar beneden om na te gaan of de onderste regels op 
het blad beschreven en ingevoerd zijn. 
 

4. Ben je tevreden over de gecontroleerde gegevens, klik op ‘opslaan’ om ze op te nemen in de index. 
De beide invoerders krijgen 3 punten voor hun gecontroleerde invoer, tenzij je voor het opslaan het 
vinkje ‘Ken punten toe aan invoerder’ hebt verwijderd. 
 

5. Zijn de gegevens van beide invoerders niet correct of onvolledig en is het teveel werk om de missende 
gegevens zelf aan te passen, dan kun je de scans ‘heropenen voor invoer’. 

 
6. Klik op de knop ‘Opmerkelijk’ als er een interessant verhaal of bijvoorbeeld een beroemd persoon op 

de scan staat. 
 

7. Invoerders die zich er te gemakkelijk vanaf maken of structurele fouten maken kun je melden de knop 
‘probleem’. Gebruik de knop ‘Rapporteren’ in dit project liever niet. Ook kun je ervoor kiezen de 
punten niet toe te kennen. 
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Invoerinstructies algemeen 

 
Deze regels gelden voor alle velden.  
 
Velden met een sterretje worden altijd ingevoerd: ‘Achternaam’, ‘Voornaam’, ‘Geboortedatum’ en 
‘Overlijdensdatum’. Deze verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden (zie Afbeelding ).  

 

 
 
 
Afbeelding 2: Verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden. Andere velden laat je alleen leeg wanneer er geen gegevens 
beschikbaar zijn. 
 

 

Wanneer er geen gegevens op de scan staan voor het verplichte veld, voer je ’####’ in. Voorbeeld; de vader 
ontbreekt bij een geboorte. 
 
Het veld ‘Tussenvoegsel’ kan 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. 
 
Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) worden overgenomen. Hiertoe kan of de button ‘Special characters’ 
worden gebruikt of een Alt-toets combinatie. 
 
Leestekens zoals komma’s, haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd. 
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Richtlijnen per veld 
 

Achternaam 
 

Alle namen beginnen met een hoofdletter. 
 

Tussenvoegsel 

Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter 
(vaak Belgische namen) dan wordt het tussenvoegsel in het veld ‘Achternaam’ opgenomen. Voorbeelden: Van 
den Beuckelaer, Op de Beek. 
 

Voornaam 

Meerdere voornamen worden gescheiden door een spatie. Eventuele leestekens (komma's, punten) 
tussen of achter de voornamen neem je niet over. 
 

Geboorte- c.q. overlijdensdatum 

De datum wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven dd-mm-jjjj.  Zo wordt 21 dec 1860 
ingevoerd als: 21-12-1860. 

 

Relatie 
Bij huwelijken en overlijdens kunnen er (vroegere) relaties zijn. De bruidegom en bruid kunnen eerder 
gehuwd zijn geweest. De overledene kan gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest. Als relatietypes 
onderscheiden we dan ook;  ‘gehuwd met’ en ‘gehuwd geweest met’. 

 

 


