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Uitgangspunt: 

• Kies de versie die het beste is ingevuld en klik op 'Data overnemen'. 

• Of klik op één gehighlighte term om die over te nemen in het formulier. 

• Selecteer woorden en sleep ze naar het formulier om ze te kopiëren. 

• Controleer altijd of ook alle namen/gegevens onderaan de pagina zijn ingevoerd. 

 

Let op: 

• De scans beginnend met E01a of E01b zijn de registers van de Hofcommissie. Deze zijn heel anders 

van opzet dan de stamboeken. Zie bij twijfel de invoerinstructies. 

 

Achternaam 

• Een toevoeging ‘jr.’ wordt ingevoerd in het veld Achternaam na de achternaam. 

 

Beroep 

• Soms heeft de invoerder vergeten om meerdere functies in koninklijke dienst op te nemen, en 

slechts de eerste vermeldt:  

Beroep: lakei 

in plaats van 

Beroep: lakei; eerste lakei; kamerdienaar 

 

• Let op dat de verschillende functies door een puntkomma (;) zijn gescheiden. Soms wordt een 

komma (,) gebruikt. 

 

• Soms wordt er gesproken over eerdere werkzaamheden in dienst van het hof, omdat iemand bij een 

ander hofdepartement heeft gewerkt, of bij een ander lid van de koninklijke familie dan waar het 

stamboek betrekking op heeft. In dat geval wordt dit beroep als eerste overgenomen, en ook de 

datum in dienst wordt hierop aangepast. Dit kan over het hoofd zijn gezien door de invoerder. 

VOORBEELD: In een register van prins Hendrik de Zeevaarder staat in de kolom ‘vroeger dan bij 

Z.K.H.’ een eerdere functie bij koning Willem II vermeld:  



 

Beroep: portier; huisknecht 

Datum in dienst: @@-@@-1840  

 

Datum in dienst 

• Wanneer er sprake is van een proeftijd wordt deze datum ingevuld als ‘datum in dienst’. 

 

• Er is soms verwarring over welke datum de werkelijke indiensttreding is: de datum van benoeming 

of de datum na de tekst ‘met ingang van’ of ‘ingaande op’. Het gaat om deze laatste datum. 


