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Inleiding 

Deze instructie is speciaal gemaakt voor het project Bevolkingsregister Binnen- en buitengesticht 

Zutphen. Er is ook een algemene handleiding voor VeleHanden, zie 

https://velehanden.nl/messages/faq > download handleiding (onder de foto’s van het projectteam). 

In de algemene handleiding vindt u alles over het navigeren in de database, de sneltoetsen, de 

schermindeling etc. Die zaken zijn in deze specifieke handleiding achterwege gelaten. 

1. Algemene opmerkingen 

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

- In dit project wordt slechts een beperkt aantal elementen ingevoerd: voorna(a)m(en), 

tussenvoegsel(s) en achternaam, geboorte- of woonplaats en soms de geboortedatum. 

- De registers zijn verschillend van omvang, grootte en opbouw. Dat betekent dat er soms per 

pagina (beter gezegd: folio) één persoon staat genoteerd, soms twee en soms veel meer. Ook de 

kolomindeling kan per register verschillend zijn. Een enkele keer staat de achternaam in kolom 1, 

soms in kolom 2. 



- Personen die meer dan één keer op één blad voorkomen met dezelfde gegevens, worden 

meerdere malen in de index opgenomen. 

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

- Als namen zijn gecorrigeerd, worden alleen de correcties opgenomen. Indien blijkt dat een 

correctie het gevolg is vanwege een naamswijziging, worden beide namen opgenomen. 

- Namen met diakritische tekens, zoals ö, é, á, worden overgenomen zoals ze zijn geschreven. 

- Mocht u een veld of deel van een veld niet kunnen lezen en het betreft een verplicht veld, geef 

dat dan als volgt aan: 

o Voer #### (4 tekens) in als een heel veld leeg of onleesbaar is. 

o Voer @ (1 apenstaartje) in als 1 letter of cijfer ontbreekt of onleesbaar is. 

o Voer @@ (x apenstaartjes) in als een x aantal cijfers of letters ontbreekt of onleesbaar is. 

- Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven 

pagina, een titel- of hoofdstukpagina of een kaft is), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met 

de knop onder de invoervelden. 

- Als er op de scan iets opmerkelijks staat dat aardig is om te melden, bijvoorbeeld omdat u de 

inschrijving tegenkomt van een beroemd (geworden) persoon, dan kunt u dat melden via de 

knop Opmerkelijk onderaan het formulier. Deze bijzonderheden kunnen dan bijvoorbeeld 

worden gebruikt voor de nieuwsberichten op de site van Vele Handen. 

2. De achternaam 

- Begin de naam altijd met een hoofdletter en plaats geen punt aan het einde. 

- Voer de namen volledig in. Als er idem staat, een aanhalingstekens of een liggend streepje, 

wordt de voorgaande achternaam overgenomen. 

- Vrouwen worden, tenzij het niet anders kan, opgenomen met hun meisjesnaam en niet met de 

naam van hun man. 

- Toevoegingen achter de achternaam als Jzn. (Janszoon) of jr (junior) of sr (senior) worden niet 

opgenomen. 

- Toevoegingen als genaamd Cornelissen of of Rodell achter een achternaam worden niet 

opgenomen. Bijvoorbeeld Röttel of Rodell wordt ingevoerd als Röttel. 

- Ook adellijke en academische titels worden niet opgenomen. Prof.dr. Anneke de Vries wordt 

Anneke de Vries en Rudolf Anne Julius baron van Ittersum wordt Rudolf Anne Julius van Ittersum. 

- Het veld achternaam is een verplicht veld. Als er geen achternaam staat vermeld, worden 

daarom vier hekjes opgenomen ####. 

 

3. Tussenvoegsel 

- Begin het tussenvoegsel altijd met een kleine letter en plaats geen punt aan het einde. 

- Voer de tussenvoegsels in zoals ze in het register zijn geschreven en schrijf afkortingen dus niet 

voluit. Bijvoorbeeld v.d. blijft onveranderd omdat niet altijd duidelijk is of er van den, van der of 

van de is bedoeld. 

- Een heel enkele keer moet een (vermeend) tussenvoegsel in het veld Achternaam of met een 

hoofletter worden geschreven. Zie voor een uitgebreide lijst: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tussenvoegsel met een verwijzing naar een tabel gebruikt door de 

Gemeentelijke Basis Administratie. 

- De tussenvoegsels staan niet consequent vermeld bij de achternaam of bij de voornaam. Ook 

staat het tussenvoegsel soms vóór de achternaam en soms erachter, eventueel onderscheiden 

door een komma. Neem het tussenvoegsel op in het daarvoor bestemde veld. 



- Tussenvoegsel is geen verplicht veld. Als er geen tussenvoegsel is, hoeft u dus niets in te vullen. 

4. Voornaam 

- Begin de voornaam altijd met een hoofdletter en plaats geen punt aan het einde. Zijn er 

meerdere voornamen? Dan begint elke voornaam met een hoofletter. 

- Als ze vermeld zijn, worden de volledige voornamen opgenomen, dus niet alleen de initialen 

(voorletters). 

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

Het komt voor dat iemand zoveel voornamen had dat ze over twee of meer regels verspreid zijn. 

- Indien voornamen alleen of gedeeltelijk worden aangegeven met initialen dan worden die 

initialen opgenomen met een punt achter elke initiaal en geen spatie tussen de letters. 

Bijvoorbeeld J.J.A. Kouwenberg of Johannes J.A. Kouwenberg. 

- Soms zijn voornamen afgekort, vaak met een of twee hoger geschreven letters op het einde van 

de naam. Die afkortingen mogen naar eigen inzicht voluit worden geschreven. Joha wordt dus 

Johanna en Abr. wordt Abraham. Hend. kan staan voor Hendrik, Hendrika of Hendrikus. Aan de 

context kan vaak al worden bepaald of het om een man of vrouw gaat. U kunt Wiewaswie 

gebruiken voor het bepalen van de juiste voornamen.  Bij twijfel vult u in wat u leest. 

- Het veld voornaam is een verplicht veld. Als er geen voornaam of initialen zijn vermeld, worden 

daarom vier hekjes opgenomen ####. 

5. Geboortedatum 

In veel gevallen wordt dit veld niet aangeboden; slechts voor enkele registers is dit veld wel ingericht. 

- De invoerwijze is dd-mm-jjjj. 

- Soms is een jaartal niet voluit geschreven, maar aangegeven met twee cijfers, bijvoorbeeld 35. 

Dit wordt aangevuld tot vier cijfers, 1835. Let daarbij wel op dat u zeker weet of het om 1835 

gaat of om 1935. 

- Met inachtneming van het vorige aandachtspunt, worden ontbrekende cijfers vervangen door 

apenstaartjes (@). Bijvoorbeeld: @@-@@-1910, @@-02-1920 of 10-@@-1925. 

- Als het invoerveld Geboortedatum wordt aangeboden, dan is het een verplicht veld. Als er dus 

helemaal geen geboortedatum is vermeld, wordt #### ingevuld. 

- Als er geen geboortedatum is ingevuld, maar wel een leeftijd, dan geldt de bovenstaande regel 

en vult u dus #### in. 

6. Geboorteplaats of woonplaats 

In de registers van patiënten werd niet de geboorteplaats vermeld, maar de woonplaats. Enkele 

registers wijken echter af en daar worden bij niet-patiënten (bijvoorbeeld personeel) wél de 

geboorteplaats vermeld. Let daarop goed op welk veld wordt aangeboden of moet worden ingevuld. 

 

- Begin met een hoofdletter en plaats géén punt aan het einde. 

- Plaatsnamen die op een oude wijze zijn geschreven mogen worden omgezet naar de huidige 

spelling. Bijvoorbeeld: Zutfen wordt Zutphen. 

- Als een plaats is opgegaan in een andere plaats, blijft de vermelde naam gehandhaafd. 

Bijvoorbeeld: Hatert blijft Hatert en wordt niet Nijmegen. 

- De provincieaanduiding die meestal achter de plaatsnaam staat vermeld, wordt niet 

overgenomen. Bijvoorbeeld: Brummen (Gld.) wordt Brummen. 



- Een gemeenteaanduiding die soms achter een plaatsnaam staat vermeld, wordt evenmin 

overgenomen. Bijvoorbeeld: Oeken (gem. Brummen) wordt Oeken. 

- Afgekorte plaatsnamen mogen naar eigen inzicht voluit worden geschreven. Bijvoorbeeld: 

W’veld wordt Warnsveld en A’dam wordt Amsterdam. Bij twijfel vult u in wat u leest. 

 

 

Veel succes! 


