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Dit document heeft tot doel het invoeren van namen uit de Nijmeegse bevolkingsregisters 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 Oudste bevolkingsregisters van Nijmegen (1820-1850) heeft tot doel de oudste serie van 
bevolkingsregisters van Nijmegen te ontsluiten. Op de projectpagina is al aangestipt dat deze serie 
minder goed is bijgehouden dan latere series. Zo liepen er meerdere registraties naast elkaar, 
ontbreken er registers die wel ooit zijn aangemaakt en zijn er registraties bijeengebonden in 
registers die eigenlijk niet bij elkaar horen. Een gevolg hiervan is dat het soms kan voorkomen dat de 
linker- en rechterpagina van een scan niet corresponderen. Bij de registers waar dit het geval kan 
zijn, gebeurt het invoeren van gegevens echter uitsluitend op basis van gegevens op de linker 
pagina; een verkeerde koppeling van gegevens wordt hiermee voorkomen. Bij het overgrote 
gedeelte van de registers wordt met de volgende (opbouw van) velden gewerkt (formulier 1): 
 

Straatnaam | Huisnummer | Bisnummers | Paginanummer (vast voor gehele pagina) 
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Patroniem | Geboorteplaats | Beroep 

 
Bij een paar registers gebeurt het invoeren met de volgende (opbouw van) velden (formulier 2): 
 

Paginanummer (vast voor gehele pagina) 
Straatnaam | Huisnummer | Bisnummers | Achternaam | Tussenvoegsel | 
Voornaam | Patroniem | Geboorteplaats | Beroep 

 
Hierbij zijn de velden die groen zijn gekleurd verplichte velden. 

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. 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. 
 
4. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö), leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden  
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.  
 
6. Regelmatig staat er extra informatie over personen genoteerd, zoals ‘weduwnaar van’ of 
‘echtgenote van’. Deze gegevens worden niet ingevoerd. Als iemand is geregistreerd als Jacoba 
Hendriks, weduwe van Gradus Cornelissen, wordt enkel de meisjesnaam ingevoerd (‘Jacoba 
Hendriks’). 
 
7. Soms staan er titels genoteerd als ‘dr.’ of ‘baron’. Deze worden niet overgenomen. 
 
8. Soms is het misschien moeilijk om de tussenvoegsels te bepalen. In het geval van afkortingen als 
‘v/d’, ‘vd’ of ‘i/h’: letterlijk overnemen. In het geval van een naam als ‘van Hövell tot Westerflier’ 
komt ‘van’ in het veld Tussenvoegsel terecht en ‘Hövell tot Westerflier’ in het veld Achternaam. 
 
9. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 
 
10. Wanneer een bepaald gegeven volledig ontbreekt, en het betreft een verplicht in te voeren veld, 
dan wordt #### ingevoerd.  
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Bij het invoeren van de straatnamen kunt u, als het adres niet goed te lezen is, gebruik maken 
van de website van Rob Essers: http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/ Op deze website vindt u 
een alfabetisch geordend overzicht van historische Nijmeegse straatnamen, inclusief varianten en 
afwijkende schrijfwijzen. 
 
14. Het komt soms voor dat een persoon twee keer op dezelfde bladzijde is vermeld. Vanwege de 
volledigheid en controleerbaarheid wordt deze persoon ook twee keer ingevoerd. 
 

http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/


15. Niet-verplichte velden hoeven niet ingevuld te worden met #### als er geen informatie is om in 
te voeren, die kunnen gewoon leeg blijven. 
 
16. De straatnaam kan men vinden in de meest linkerkolom van de linkerpagina, dikwijls in het 
midden. Als deze niet is genoteerd, dan níet de straatnaam invoeren die soms gevonden kan worden 
in de meest linkerkolom van de rechterpagina, deze wordt genegeerd en het straatnaam-veld wordt 
ingevuld met ####. 
 
17. Als er een 'y' wordt aangetroffen zonder puntjes erop, dan 'y' noteren. Als er een 'ij' wordt 
aangetroffen met puntjes erop, dan wordt 'ij' genoteerd. Ook al strookt het wellicht niet met de 
huidige schrijfwijze, men neme letterlijk over wat er staat genoteerd. 
 
18. Een bekende instinker is de dubbele s. In oudere handscriften lijkt die 'ss' nogal eens op 'sf'. 
 
19. Als er bij beroep staat ingevuld 'zonder' of 'geen', dan dient dit ook zo ingevuld te worden (in 
plaats van het veld leeg te laten). 
 
20. Beroepen worden zonder hoofdletters ingevoerd. Hoewel niet erg belangrijk voor de 
uiteindelijke index, vergemakkelijkt het wel de controle van de invoer als iedereen dit aanhoudt. 
 
21. Afkortingen worden afgesloten met een punt. Bijvoorbeeld afgekorte namen zoals 'Joh' of 
'Wilha' of beroepen als 'schilderskn' of de plaatsnaam 'Nym' worden genoteerd als 'Joh.', 'Wilha.', 
'schilderskn.' en 'Nym.' 
 
22. Vaak worden kinderen alleen met de voornaam geregistreerd. Hoewel het misschien niet in álle 
gevallen correct zal zijn, dient bij deze namen de achternaam te worden genoteerd van de 
daarboven genoteerde vader. Vaak wordt eerst de vader van een gezin genoteerd, daaronder de 
moeder (met de meisjesnaam) en daaronder de kinderen (die dus worden ingevoerd met de 
achternaam van de vader). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waar op te letten 
 
1. Bij het invoeren van gegevens is de linker pagina van de scan leidend. Dus hoewel op de 
rechterpagina vaak ook een straatnaam en een huisnummer zijn genoteerd, wordt alleen de 
adresinformatie overgenomen uit de eerste kolom op de linker bladzijde. In het geval van de scan 
hieronder betreft het Zwanengasch 537. Tip: het huisnummer zou moeten corresponderen met de 
huisnummers zoals die in de naam van de serie zijn genoemd; in dit geval lezen we boven de scan: 
“Wijk B, deel 7, huisnummers 536 - 616”. Let op: het volgnummer dat eveneens in dezelfde kolom 
staat genoteerd, wordt niks mee gedaan. 

 

 
 
2. Het komt voor dat er geen achternamen zijn genoteerd van kinderen. In dat geval moet af worden 
gegaan op de achternaam van de vader. Als die is overleden, wordt de achternaam vaak bij de 
moeder genoteerd zoals hieronder. De moeder wordt dan ingevoerd als ‘Schoeltz, C.J.E.’, de 
kinderen met de achternaam ‘Kannegischer’. 
 

 

 



3. De manier waarop de namen worden genoteerd is niet eenduidig. De ene keer wordt 
aangevangen met de achternaam en volgen daarop de voornamen, de andere keer gebeurt het 
andersom. Zie het voorbeeld hieronder. 

 

 
 

4. Een viertal registers wijkt in vorm af van de rest van de registers; hetzelfde geldt voor de structuur 
van de invoervelden. Het betreft de series 679_OSAN_32_832 t/m 679_OSAN_32_835. Hierbij moet 
vooral worden gelet op de manier waarop straatnamen worden ingevoerd. In het geval van de scan 
hieronder wordt bij de eerste persoon de straatnaam ‘Grootestraat’ ingevoerd en bij alle daarna 
volgende personen idem dito, door middel van / en tab. Van de eerste negen personen is helaas niet 
duidelijk op welk huisnummer ze woonden (dit nummer staat op de vorige scan, waarschijnlijk is het 
23); tijdens de nabewerking zal dit worden bijgewerkt. De persoon op regel 10 en de personen 
daaronder wonen op Grootestraat 24; dit adres wordt per persoon herhaald. 
 

 


