
INVOER INSTRUCTIE INDEX BEVOLKINGSREGISTERS REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN 

(Versie 4: 23  okt. 13) 

LET OP: Bij dit project staan er geen vaste aantallen personen op een scan. Bekijk de scan altijd helemaal 

tot onderaan om er zeker van te zijn dat u alle personen ingevoerd hebt!  

Uitgangspunt:  

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

Gevraagde gegevens:  

Achternaam, Tussenvoegsel en Patroniem:  

• 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 (gescheiden door een , 

of /), maar soms ook ervoor. Het komt ook voor dat het tussenvoegsel in de kolom voornamen is 

bijgeschreven. Typ het tussenvoegsel in het daarvoor bestemde invoerveld.  

• Sommige achternamen kennen een patroniem: dit is een naam die aangeeft hoe de vader 

heet, zoals Jansz. Deze ‘extra’ achternaam neemt u over in het veld Patroniem. Namen als 

Engelen van Pijlsweert moeten in z’n geheel worden overgenomen in het veld Achternaam. 

• Af en toe komt na de naam van een vrouw de vermelding 'Weduwe van ...' voor, gevolgd door 

de naam van de echtgenoot.  Deze toevoeging wordt niet overgenomen. Alleen de achternaam 

van de vrouw wordt in het veld achternaam ingevuld. Ook titels (zoals Baron) hoeven niet te 

worden overgenomen. 

- In een aantal gevallen wordt de combinatie SF gebruikt. Dit moet worden uitgeschreven als SS. 

Dus de naam Jansfen wordt beschreven als Janssen. 

Voornaam:  

• Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, alleen gescheiden door een spatie. 

Alle voornamen worden met een hoofdletter geschreven. Het komt voor dat iemand zoveel 

voornamen had dat ze over 2 regels verspreid zijn. Deze namen neemt u allemaal in hetzelfde 

veld over.  

• Afgekorte namen of initialen worden overgenomen met een punt ertussen, bijv. E
a 
en Wil

a 

worden ‘E.a’ en ‘Wil.a’ tijdens het invoeren. De namen worden niet opgelost.  

Geboortedatum:  



• De datum wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 dec 

1860 ingevoerd als: 21-12-1860.  

• Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat dit uit 2 cijfers, bijvoorbeeld 56. Dit moet 

worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal, dus 1856. De periode van de scan staat in het kader 

van het scherm vermeld. 

• Wanneer een datum onvolledig is vult u dit aan met @’s. Wanneer alleen het jaartal 1870 is 

gegeven vult u @@-@@-1970 in. Als de datum volledig ontbreekt vult u #### in. 

Geboorteplaats:  

• Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Leestekens of een 

eventuele punt achter een afkorting worden niet mee overgenomen.  De naam van een 

provincie of land hoeft niet te worden overgenomen, tenzij er meerdere plaatsen met dezelfde 

naam bestaan. Dus Beek bij Nijmegen wordt Beek-Ubbergen, Beek bij Maastricht wordt Beek 

(Limburg). De dorpen Hees, Hatert en Neerbosch worden wel apart vermeld als plaatsnaam. Als 

er geen plaatsnaam vermeld is maar wel een land dan neemt u de naam van het land over. Het 

woord “in” dient u niet over te nemen. Bijvoorbeeld: plaatsnaam “in Pruissen” wordt “Pruissen”. 

Beroep (niet verplicht veld): 

• Het beroep wordt alleen vermeld als deze bekend is. Als het veld leeg is, hoeft u niks in te 

vullen. Als er ‘geen’ is ingevuld, dient u ook ‘Geen’ in te vullen in dit veld.  Beroepen dienen in 

alle gevallen met een hoofdletter te worden ingevuld. 

Voor alle velden:  

• 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.  

• Er staat geen vast aantal namen op een pagina. Na invullen van een regel, kan met de tabtoets een 

nieuwe regel worden toegevoegd, net zo lang 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.  

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

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

• Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen.  

• Leestekens zoals haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd.  

• IJ of Y overnemen zoals het op de scan staat. De voorkeur gaat uit naar ij als dit ook het meest logisch 

is met de data. 



• Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen.  

• Wanneer een verplicht veld op de scan is leeg gelaten, dan wordt #### ingevoerd. Verschillende 

velden zijn  niet verplicht; hier kan met de tab-toets overheen gesprongen worden.   

Voor alle scans:  

• 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.  

LET OP: Een onbruikbare scan is te herkennen aan een titel, kaft of voorgedrukte pagina die niet is 

beschreven. Wanneer u een grijs vlak ziet, kunt u de pagina opnieuw laden met Ctrl+F5.  

• Als een scan namenlijsten bevat en hiermee erg afwijkt van de overige scans, hoeven deze niet 

ingevoerd te worden. Met het invoeren creëren we al een index. Wanneer u twijfelt, graag contact 

opnemen met de projectbeheerder via forum op notitie bij de onbruikbaar-melding. 

• 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.    



Checklist bij invoer:  

 

• Heeft u alle namen van de scan ingevoerd?  

Let vooral op kinderen wier namen lijken op die van de ouders en het inwonend personeel dat onderaan 

de scan is bijgeschreven.  

 

• Heeft u alle jaartallen correct ingevoerd?  

Doordat regels dicht op elkaar zijn geschreven kan het zijn dat u een jaartal of geboortedatum per 

ongeluk dubbel invoert.  

 

• Wees alert op ‘bekende’ namen. Soms worden deze net anders geschreven dan u zou verwachten 

(denk aan Jacob/Jakob).  

 

• Als u iets bijzonders bent tegengekomen (beroemd persoon, bijzonder beroep etc), vergeet dit niet te 

melden via de opmerkelijk knop. Na het insturen, wordt u weer terug naar uw scan geleid.  



VOORBEELD INVOER BEVOLKINGSREGISTERS 

1. Neem de achternaam en eventuele tussenvoegsels over uit de betreffende kolom(men) op de scan:  

 

 

Af en toe wordt na de naam van een vrouw de toevoeging 'Weduwe van ...' vermeld, gevolgd door de 

naam van de echtgenoot.  Deze toevoeging wordt niet overgenomen. Alleen de achternaam van  

de vrouw wordt in het veld achternaam ingevuld. 

 

 

2. Neem de voornamen over. Meerdere namen worden gescheiden door een spatie; 

Afkortingen worden niet aangevuld, de afkorting wordt aangegeven door middel van een punt. 

 

E.a G.a 

 

Theod.s Corn. Cris. Mart.   



 

Berend.a Hend.a Christ.a  

 

3. Neem de geboortedatum over. Deze datum moet altijd in een 8-cijferige combinatie worden 

ingevoerd (dd-mm-jjjj); 

 

In dit geval voert u in het veld geboortedatum in: 14-06-1848. 

 

4. Neem de geboorteplaats over. Verouderde schrijfwijzen of afkortingen worden letterlijk ingevoerd: 

Als er Idem, Id. of ,, staat, wordt de voorgaande achternaam overgenomen.  

 

 

5. Herhaal dit tot het eind van de pagina. Na invoer van iedere regel verschijnt er vanzelf een nieuwe 

regel in het invoerscherm, zodat er altijd voldoende regels om in te voeren zijn.  Check altijd de 

onderkant van de pagina; inwonend personeel werd daar vermeld en dient ook ingevoerd te worden. 

 


