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Invoerinstructie Westfriezen Geregistreerd 
Het indexeren van bevolkingsregisters uit Westfriesland 

Versie: 4 (23 januari 2018) 
 
In deze invoerinstructie leest u meer over het invoeren van de gegevens uit de bevolkingsregisters 

van het Westfries Archief. De algemene handleiding van VeleHanden kunt u vinden op deze pagina: 
https://velehanden.nl/berichten/faq 
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u contact op met de projectleiders via het forum. 
 

Op de scans zijn gegevens genoteerd van mensen die woonachtig waren in een bepaalde gemeente. 
Er kan van alles genoteerd zijn over deze mensen, maar wij vragen u om alleen de basisgegevens in 
te voeren. Deze basisgegevens zijn: 

• Achternaam 
• Tussenvoegsel (indien aanwezig) 

• Voornaam/Voornamen 
• Geboortedatum/Leeftijd (indien aanwezig) 
• Geboorteplaats  

 
Checklist bij invoer 

1. Heeft u alle namen van de scan ingevoerd? 
2. Heeft u alle jaartallen correct ingevoerd? 
3. Wees alert op “bekende” namen. Soms worden deze anders geschreven dan u verwacht. 
4. Als u iets bijzonders bent tegengekomen (beroemd persoon, bijzonder beroep etc), vergeet 

dit niet te melden via de opmerkelijk knop. 
 
Algemene regels voor alle velden 
U neemt in principe letterlijk over wat er staat, behalve bij het veld Plaats (zie hieronder). Diakritische 

tekens (zoals é, ë, ö) worden exact overgenomen. Leestekens en afkortingstekens neemt u niet over. 
Leestekens zoals haakjes of schuine strepen slaat u over. 
 

Wees wel alert op leestekens die aangeven wat de betekenis van een letter is. Zo wordt de u vaak als 
ù geschreven. Het was vóór 1940 gebruikelijk om boven de u een leesteken te zetten, bijvoorbeeld ú 
of û. Noteer een naam als Búúrman of Bûûrman echter gewoon als Buurman. Staat er echter duidelijk 
een trema boven de u (bijvoorbeeld in Brüggemann), neem die dan wel over. 

 
De y en ij noteert u altijd als een ij. 
 

Als er “idem” staat of een herhalingsteken (“) vult u het woord of de datum in waar het betrekking op 
heeft. U kunt gebruik maken van het teken / om de inhoud van het bovenliggende veld over te nemen 
(na het gebruik van het teken / toetst u een tab om naar het volgende veld te gaan) 
 

Er staat geen vast aantal namen op een pagina, op sommige scans staan tien namen op andere 
slechts één. Na invullen van een regel, kunt u met de TAB-toets een nieuwe regel toevoegen, net zo 
lang totdat u alle namen op de scan heeft ingevoerd. 

Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of 
een kaft is), kunt u deze als onbruikbaar aanmerken met de knop onder de invoervelden. 
 
In de bevolkingsregisters werden namen doorgehaald wanneer een persoon uit de gemeente 

verhuisde of overleed. De doorgehaalde gegevens neemt u gewoon over. Zijn gegevens doorgehaald 
én verbeterd? Neem dan alleen de verbetering over. 

https://velehanden.nl/berichten/faq
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Toelichting velden 

Het is heel belangrijk voor ons dat u alles exact overneemt zoals het er staat. Dus afkortingen en 
onmogelijke data (31 februari bijvoorbeeld) neemt u gewoon zo over. Dat lijkt misschien gek, maar 
het helpt ons om de invoer te controleren op juistheid.  

We maken een uitzondering voor het veld plaatsen, dat leggen we hieronder uit. 
 
Als u bepaalde letters of cijfers niet kunt lezen, vervangt u deze door een @ per onleesbaar karakter. 
De velden achternaam, voornaam en geboorteplaats moet u altijd invullen. Als er niets staat, of u 

kunt het niet lezen, vult u vier hekjes (####) in. 
De andere velden, tussenvoegsel, geboortedatum en leeftijd, kunt u gewoon leeg laten als de 
gevraagde informatie niet op de scan staat.  
 

Achternaam 
Dit is een verplicht veld. Is er geen achternaam bekend, dan vult u vier hekjes (####) in. 
 

Begin een achternaam altijd met een hoofdletter, ook als er een kleine letter staat.  
 
Neem bij de echtgenote alleen de eigennaam (meisjesnaam) over. Dus niet (als deze vermeld zijn) de 
gehuwde naam en toevoegingen zoals “wed.”, “geb.” of “echtg. van” 

 
Tussenvoegsel 
Dit is geen verplicht veld. Vul dit veld alleen in als er een tussenvoegsel is en gebruik geen 

hoofdletters. 
 
Voornaam 
Dit is een verplichte veld. Is er geen voornaam bekend, dan vult u vier hekjes (####) in. 

 
Als iemand meer voornamen heeft, neemt u ze allemaal over. Gebruik een spatie om de voornamen 
te scheiden.  

 
Begin elke naam met een hoofdletter, ook als er kleine letters staan. Afgekorte namen worden 
letterlijk overgenomen en niet voluit geschreven.  
 

In enkele gevallen is het patroniem achter de voornaam vermeldt. Een patroniem geeft informatie 
over de voornaam van de vader van die persoon. Het patroniem neemt u niet over.  
Soms worden namen afgekort. U schrijft deze afkorting niet uit.  
Namen waarbij de laatste letter met een hoge letter wordt geschreven (zie hieronder voor een 

voorbeeld), neemt u over met een underscore. Bij dit voorbeeld neemt u de naam dan als volgt over: 
Joh_a Sophia Marg_a 

 
 
Geboortedatum 
Dit is geen verplicht veld. Indien geen geboortedatum staat vermeld dan hoeft u niets in te vullen. 
Een geboortedatum vult u in als d-m-jjjj of als dd-mm-jjjj. Het systeem vult de datum aan met een 0 
als dat nodig is (1-1-1870 wordt automatisch 01-01-1870). 

 
In enkele gevallen staat er geen volledige datum, daar moet u op de volgende manier mee omgaan: 
Staat er alleen een jaar dan vult u 0-0-jjjj in, een maand en een jaar als 0-mm-jjjj en een volledige 

datum als dd-mm-jjjj. Maar kunt u een cijfer niet lezen, dan gebruikt u uiteraard een @. 
 
Leeftijd 
Dit is geen verplicht veld. Laat het veld leeg als er geen leeftijd is.  
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In de volkstellingsregisters staat niet altijd kolom met geboortedatum maar vaak een kolom met de 

leeftijd. U voert dan het veld in met gehele getallen. Bij kinderen jonger dan 1 jaar voert u het getal 0 
in. 
 

Geboorteplaats 
Dit is een verplicht veld. Indien er geen plaats bekend is, dan vult u vier hekjes (####) in. De 
geboorteplaats wordt niet letterlijk ingevoerd, maar overgenomen in de hedendaagse spelling. Kijk op 
de website van het archief voor een volledig overzicht van plaatsen: http://www.wfa.nl/vh 

 
Als er bij een plaats een provincie of land vermeld staat, wordt deze niet overgenomen. 
 

http://www.wfa.nl/vh

