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INSTRUCTIE INVOER bevolkingsregisters Soest 1850-1920 

Versie 26-02-2018 
 
In dit Vele Handenproject worden alle bevolkingsregisters van Soest over de periode 1850-1920 geïndexeerd. 
Dit omvat de volgende registers: 

- Algemene registers 1850-1860 
- Algemene registers 1880-1890 
- Algemene registers 1890-1900 
- Algemene registers 1900-1915 
- Dienstbodenregisters 1857-1860 
- Dienstbodenregisters 1860-1880 
- Dienstbodenregisters 1861-1879 
- Dienstbodenregisters 1880-1890 
- Dienstbodenregisters 1890-1900 
- Dienstbodenregisters 1901-1915 
- Luchtvaartafdeling 1914-1920 

LET OP: Bij dit project staan geen vaste aantallen personen op een scan. Bekijk de scan altijd helemaal tot 
onderaan om er zeker van te zijn dat u alle personen heeft ingevoerd. 

Uitgangspunten: 

 De gevraagde gegevens worden ingevoerd exact zoals ze op de scan staan.  

Toelichting voor alle velden: 
 

 Ieder veld starten met een hoofdletter. Dit geldt niet voor het veld Tussenvoegsel. 

 Idem, id, of “ wordt niet overgenomen. In zo’n geval kunt u in de regel daarboven (of daar weer 
boven) zoeken naar de eerste uitgeschreven naam en deze invoeren.  

 U kunt de naam of plaats uit het bovenstaande veld kopiëren d.m.v. / tab. 

 Er staat geen vast aantal namen op een kaart. Na invullen van een regel, kan met de tab-toets een 
nieuwe regel worden toegevoegd, net zolang tot alle namen van de scan zijn ingevoerd.  

 Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om verschillen in 
interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld: ’s Hage of Liendertscheweg.  

 Ook doorgehaalde gegevens worden ingevoerd (met uitzondering van straatnaam en huisnummer). 
Als er gegevens zijn doorgehaald én verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden ingevoerd. 

 Diakritische tekens (zoals ç, ê, è,é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen. 

 Wanneer een letter ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 
Meerdere ontbrekende of onleesbare letters worden door evenzoveel @ vervangen. 

 Wanneer gegevens in een verplicht veld ontbreken, wordt #### ingevoerd.  

 Alle bewoners van een adres worden ingevoerd.  

 Als een persoon meer dan eens op een scan voorkomt, wordt deze ook meerdere keren ingevoerd. 
Later worden verdubbelingen die naar dezelfde scan verwijzen uit de index gehaald. 

 Stel bij de scan het vakje “navigator” in. U kunt zo beter zien of u de hele kaart afgewerkt heeft. 

 Komt u er niet uit, stel gerust een vraag via het forum. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te 
beantwoorden. Wij zijn afwezig op zaterdag en zondag. 
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Toelichting per veld: 

 

Adresgegevens 

 Het adres wordt één keer per kaart ingevoerd. In de oudere registers worden nog geen straatnamen 
vermeld. Er wordt een wijkletter en huisnummer genoemd (bv. A 53), neem deze over in dit veld. 

 Als er meer dan één adres genoemd wordt op een kaart, neem dan het onderste adres over. 
 In de dienstbodenregisters wordt meestal geen  adres gemeld. Dan de velden voor Straatnaam en 

Wijk en/of Huisnummer niet invullen. 
 
Straatnaam (verplicht veld, niet in diensbodenregisters) 

 Als er meerdere straatnamen worden vermeld, alleen de straatnaam die niet is doorgestreept 
invoeren.  

 Oude schrijfwijzen (b.v. Liendertscheweg) letterlijk overnemen. 

 Afkortingen van straatnamen worden letterlijk overgenomen en dus niet ‘opgelost’. 
  

Wijk en/of Huisnummer (verplicht veld, niet in dienstbodenregisters) 

 Huisnummer toevoegingen direct achter het huisnummer invoeren, dus zonder spatie. 

 Doorgestreepte huisnummers niet opnemen. 
 

Persoonsgegevens 
 
Achternaam (verplicht veld) en tussenvoegsel  

 Voer de achternaam volledig in. Als er idem, id of “ staat, wordt de voorgaande achternaam 
overgenomen. 

 De tussenvoegsels staan genoemd bij de achternaam, meestal erachter. Type het tussenvoegsel in 
het daarvoor bestemde invoerveld. Dit veld beginnen met een kleine letter. 

 (adelijke) titels worden niet overgenomen. 

 Twijfelt u over een naam, kijk dan eens op www.wiewaswie.nl of op www.meertens.knaw.nl/nfb 

 Weduwen worden niet als zodanig ingevoerd. U hoeft enkel de meisjesnaam in te voeren en niet de 
naam van de overleden echtgenoot. 

 Doorgestreepte namen ook opnemen. 
 

Voornaam (verplicht veld) 

 Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, alleen gescheiden door een spatie. Het 
komt voor dat iemand zoveel voornamen had dat ze over twee regels verspreid zijn. Dit is altijd de 
regel eronder. 

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

 (adelijke) titels worden niet overgenomen. 
 

Betrekking tot het gezinshoofd (dit geldt niet voor dienstbodenregisters) 

 Neem de tekst letterlijk over; ook bij het hoofd van het gezin. 

Geboortedatum (verplicht veld) 

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

 Als in dit veld alleen een jaartal staat dan overnemen als: @@-@@-1811. 

 Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers, bijvoorbeeld 56. Dit moet 
worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal, dus 1856. Let op: ook bij kinderen staat het jaartal niet 
voluit. Dit kan dus zowel 18.. als 19.. zijn. 

http://www.meertens.knaw.nl/nfb
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Geboorteplaats (verplicht veld) 

 Afkortingen (bijvoorbeeld Afrt) worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Leestekens 
of een eventuele punt achter een afkorting worden niet overgenomen.  

 Als er idem, id of “ staat, wordt de voorgaande plaatsnaam overgenomen. 

 Als u twijfelt over een plaatsnaam, zoek dan eens op Google. 

 De provincienaam wordt niet overgenomen. 
 
Beroep  

 Neem de beroepsnaam letterlijk over. 

 Sommigen hadden verschillende beroepen. Neem alleen het niet doorgestreepte beroep over. 

 Behalve het hoofd van het gezin hadden vaak de grotere kinderen ook al een beroep. 
 

 
Checklist bij invoer: 
 

 Heeft u alle namen van de scan ingevoerd?  
Let vooral op kinderen van wie de namen lijken op die van de ouders. Heeft u alle geboortedata correct 
ingevoerd? Doordat regels dicht op elkaar zijn geschreven kan het zijn dat u een geboortedatum per 
ongeluk dubbel invoert. 

 Wees alert op ‘bekende’ namen. Soms worden deze net anders geschreven dan u zou verwachten (denk 
aan Jacob/Jakob).  

 

Hierna staan voorbeelden uit de diverse bevolkingsregisters. 

Voorbeeld van een register 1850-1860 

 

Neem als straatnaam  in dit geval over: Soestdijk 

Neem als wijk-en/of huisnummer in dit geval over: A1 
Neem als achternaam over de gegevens uit de kolom  Naam 
Neem als voornaam over de gegevens uit de kolom Voornamen 
Het veld Betrekking tot het gezinshoofd kan leeg blijven (komt niet voor in dit register) 
Neem de geboortedatum over uit de kolom Dagteekening en jaar der geboorte 
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Neem de geboorteplaats over uit de kolom Geboorteplaats 
Neem het beroep over uit de kolom Beroep of middelen van bestaan. 
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De periodes 1880-1890, 1890-1900 en 1900-1915 hebben overeenkomstige kolommen. 

Voorbeeld van een register 1880-1900 

 
Hier staan in de kolom Huizing de straat en wijk- en/of huisnummers vermeld. Neem deze over. 
Het veld Betrekking tot het gezinshoofd wordt hier wel ingevuld. 
 

Voorbeeld van een register 1900-1915 

 
In de kolom Huizing staan inmiddels straatnamen. Alleen de laatste niet-doorgestreepte straatnaam wordt 
vermeld. 
 
 
Zie volgende pagina voor vervolg. 
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Voorbeeld invoer dienstboderegisters 1857-1915 

 
De personen in deze registers werden in chronologische volgorde opgenomen. 
Bij het invullen van de records voor deze registers wordt het veld wijk of straatnaam en huisnummer alleen 
ingevuld bij de serie 1901-1915. Dus cijfers genoemd in oudere registers in de kolom Huizing niet overnemen! 

Voorbeeld invoer Luchtvaartafdeling 1914-1920 
Dit register bevat namen van waarschijnlijk op vliegveld Soesterberg gestationeerde mensen. 

 
1. Vul het veld Achternaam (en tussenvoegsel) met de gegevens uit de kolom Familienaam 
2. Vul het veld Voornaam met de gegevens uit de kolom Voornamen 
3. Vul het veld Geboortedatum met de gegevens uit de kolom Dagteekening en jaar der geboorte 
4. Vul het veld Geboorteplaats met de gegevens uit de kolom Geboorteplaats. 


