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Dit document heeft tot doel het invoeren van namen in de Vierdaagse-deelnemersregisters nader 
toe te lichten. Uitgebreide informatie over de algemene werking van VeleHanden kunt u hier vinden:  
http://www.velehanden.nl/messages/faq Als u een vraag heeft waarop u het antwoord niet kan 
vinden in de FAQ van VeleHanden of in deze instructies, kunt u die stellen op het forum, te vinden 
via de projectpagina en de Berichten-tab. Medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen of van 
VeleHanden of collega-invoerders kunnen dan z.s.m. hulp bieden. Houd het forum ook in de gaten 
voor mededelingen en tips! 
 
Het project Vele Voeten is onderverdeeld in twee subprojecten: Vele Voeten en Vele Voeten 
(besloten). Het eerste project betreft de deelnemersregisters uit de periode 1921-1939, het tweede 
project die uit de periode 1941-1987. Omdat de opbouw van de deelnemersregisters en -lijsten 
verandert, wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende formulieren. Voor de stukken uit de 
periode 1921-1968 worden de volgende velden ingevoerd (formulier 1): 
 

Vereniging(en) / Regiment(en) (vast voor gehele pagina) 
Achternaam |Tussenvoegsel | Voornaam | Woonplaats | Beroep / Rang | Geboortedatum 

 
Voor de lijsten uit de periode 1969-1987 worden de volgende velden ingevoerd (formulier 2): 
 

Geboortedatum | Achternaam / Naam groep | Tussenvoegsel | Voornaam | Woonplaats 
 
De wijze van deelnemersregistratie is niet uniform; door de tijd heen veranderen de geregistreerde 
gegevens van personen en ook is er verschil tussen de gegevens die van burgers en van militairen 
worden geregistreerd. Zo werd over het algemeen van militairen niet de woonplaats 
geregistreerd en van burgers vaak niet het beroep. Daarom is gekozen voor een beperkt 
aantal verplichte velden; deze zijn hierboven met de kleur groen aangegeven. Vanwege de 
verschillen in opmaak tussen de registers en lijsten door de tijd heen is er tevens voor 
gekozen om voor het grootste gedeelte van de series geen gebruik te maken van 
verspringingen. 

http://www.velehanden.nl/messages/faq


 
Algemene richtlijnen voor de invoer 

 
1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. Dit geldt dus ook voor oude 
of verouderde schrijfwijzen. 
 
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. Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze tóch  
ingevoerd. (Hetzelfde geldt voor rode kruisjes etc.)  Als er sprake is van een doorhaling van gegevens 
én er is duidelijk sprake van een verbetering van die gegevens, dan worden alleen de nieuwe 
gegevens overgenomen. 
 
5. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd, ook als het gaat om afkorting 
waarvan duidelijk is waarvan het afkortingen zijn, zoals Joh. Of Wilha. Rangen van militairen worden 
vaak afgekort als volgt: ‘dpl korpl’ (waarbij beide l'en rechtsboven dp en korp staan). In dat geval 
wordt er ingevoerd: ‘dpl. korpl.’ De afkorting is dus leidend en wordt voorzien van punten. 
 
6. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. Wanneer een bepaald 
gegeven ontbreekt, én het betreft een verplicht in te voeren veld, dan wordt #### ingevoerd. Tenzij 
het de geboortedatum betreft, deze wordt dan ingevoerd als @@-@@-@@@@. Als de gegevens 
ontbreken voor het invoeren van een niet-verplicht veld, dan blijft dat veld leeg. 
 
7. Afgekorte voornamen worden als volgt ingevoerd: ‘P.H.J.’ of ‘S.Th.H.’ (dus geen spaties). 
 
8. De datum wordt weergegeven in de vorm dd-mm-jjjj. Zo wordt 3 april 1908 ingevoerd als 3- 
4-1908. Na een tab wordt de datum automatisch aangevuld met voorloopnullen: 03-04-1908. Als 
een maand of dag niet leesbaar zijn of niet zijn genoteerd, wordt er gewerkt met @-tekens, 
bijvoorbeeld @@-10-1914. 
 
9. Als de rij met namen op lijkt te houden op een scan en u wilt verder, controleer dan eerst of er 
onderaan de scan geen extra namen zijn opgenomen alvorens u verder gaat met de volgende scan. 
 
10. 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. 
 
11. Het komt soms voor dat een vrouw is ingeschreven onder zowel de huwelijks- als de 
familienaam. De naam zoals die is genoteerd wordt in zijn geheel overgenomen voor de invoer; 
beide namen worden ingevoerd. 
 
12. Titels als ‘juffr.’, ‘baron’ en ‘dr.’ worden niet ingevoerd.  
 
13. Als er geen beroep/rang is ingevuld, wordt er niks ingevoerd; het betreft een niet verplicht veld. 
Als er 'zonder' of 'geen' is ingevuld, wordt er 'zonder' of 'geen' ingevuld. Beroepen/rangen worden 
sowieso met kleine letters ingevoerd, ook al lijkt er een hoofdletter te zijn gebruikt op de scan. 

 
 



Waar op te letten 
 
1. Het begin van een register of van een stapel lijsten bestaat vaak uit een soort inhoudsopgave of 
lijst van deelnemende groepen of regimenten. Hoewel op scans hiervan ook vaak namen zijn 
vermeld, moeten deze scans niet worden geïndexeerd maar worden aangemerkt als onbruikbaar 
met de Onbruikbaar-knop. Een voorbeeld: 
 

 
 
2. Soms worden personen als verzorgers geregistreerd op een plek lager op de bladzijde dan de 
reguliere lopers. Wees hier op bedacht. De gegevens over deze personen zullen niet altijd compleet 
zijn, maar voer zoveel als mogelijk in. Voorbeeld: 
 
 

 



3. Bovenaan een bladzijde staat vaak de naam van een regiment of van een loopgroep vermeld. 
Regelmatig zal de lijst met namen doorlopen op een volgende pagina. Op die volgende pagina, die 
als een aparte scan wordt geïndexeerd staat dan vaak niet meer de volledig uitgeschreven naam van 
het regiment of de loopgroep maar een afkorting of enkel ‘vervolg’. Als te achterhalen is wat de 
volledige naam is, kan de volledige naam worden ingevoerd. Als dat niet gaat, volstaat het invoeren 
van ‘vervolg’. Voorbeeld: 
 

 
 
4. Soms komt het voor dat er bij deelnemers die onderdeel uitmaken van een loopgroep geen 
woonplaatsen zijn genoteerd, maar alleen de straatnamen en huisnummers. Voor het invoeren van 
de woonplaats moet dan gekeken worden naar de naam van de loopgroep, indien aanwezig. 
Voorbeeld: 
 

 


