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februari 2021

Welkom!
Leuk dat je je hebt aangemeld voor het Vele Handenproject Bredase notarissen 1843-1905. Het is belangrijk dat
iedereen de gegevens op dezelfde manier overneemt. Neem daarom de invoerinstructies goed door.
Dit document begint met een korte introductie op het project en de projectomgeving op www.velehanden.nl.
Daarna volgen de richtlijnen voor het invoeren van de gegevens zelf. Kijk ook regelmatig op de berichtenpagina
voor mededelingen binnen het project en vragen van andere invoerders.
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Doelstelling
Het Vele Handenproject Bredase Notarissen 1843-1905 heeft als doel het digitaal ontsluiten van de repertoria van
notarissen uit Breda uit de periode 1843-1905. Een repertorium is een lijst die notarissen per jaar bijhielden van
de aktes die zij hadden opgesteld. Per akte worden vermeld: de datum waarop de akte is opgemaakt, de betrokken
partijen en een korte samenvatting van de inhoud.
Door aktenummer, -datum, (voor)namen en soort akte over te nemen, ontstaat er een toegang op deze repertoria
en de bijbehorende aktes. Deze worden later beschikbaar gemaakt via de genealogische bronnen op de website
van het Stadsarchief Breda en via wiewaswie.nl.
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De projectomgeving

Als je het project hebt gekozen, wordt de projectpagina getoond. De vier tabbladen op deze projectpagina openen
de gegevens van het project. Hieronder een korte toelichting per tabblad. Via de knop Invoeren ga je meteen naar
het invoerscherm. Uitleg over het invoeren vind je op de volgende pagina.
Berichten
Op het tabblad Berichten staan mededelingen over het project, nieuws en vragen van andere invoerders. Het is
verstandig om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en
eventuele wijzigingen in de invoerinstructies. Als je zelf een vraag of opmerking hebt, kun je die hier plaatsen. Ook
kun je reageren op de berichten van anderen.
Projectinfo
Op het tabblad Projectinfo vind je informatie over het project waar je aan meedoet.
Statistieken
Het tabblad Statistieken geeft je inzicht in het invoergedrag van de gebruikers en de voortgang van het project.
Voorkeuren
Het tabblad Voorkeuren geeft je de mogelijkheid om aan te geven of je een bepaalde notaris wilt invoeren.
Projectvoortgang
Hier is te zien hoever de repertoria van de verschillende notarissen al zijn.
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Invoeren
Invoerscherm
Via de knop Invoeren kom je op het invoerscherm. Klikken op de oranje button Toelichting rechtsonder in het scherm toont
wat je kunt doen als een veld onvolledig of onleesbaar is èn een uitleg van de verschillende knoppen rechtsboven en linksonder.
Deze toelichting verdwijnt weer door nogmaals deze button aan te klikken.

Opties rechtsboven in beeld:

•

Andere schermindeling
Het invoerscherm is standaard ingedeeld met rechts de scan en links de invoervelden. Je kunt voor een andere
schermindeling kiezen door te klikken op Andere schermindeling.

•

Scan meebewegen
De scan beweegt automatisch mee bij het invoeren. Dit kun je aan- en uitzetten met de knop Scan meebewegen. De
scan is ook handmatig te vergroten en te bewegen.

•

Speciale tekens
Komen er trema’s of andere speciale tekens voor in de namen, gebruik dan de keuzemogelijkheid onder de knop
Speciale tekens.

•

Helpteksten
Als deze optie wordt aangevinkt, krijg je een helptekstje bij het veld waar je op klikt
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Knoppen linksonder in beeld:

•

Afronden

Vergeet als je klaar bent met invoeren van de hele pagina niet de button Afronden aan te klikken. Dan
wordt je werk bewaard en worden er punten bijgeschreven.

•

Te moeilijk
Als het schrift niet te ontcijferen is voor je, merk je een scan aan als Te moeilijk met de knop onder de
invoervelden. Het is handig als je ook aangeeft waarover je gestruikeld bent.

•

Onbruikbaar
Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina, kaft of
een titelpagina is), wordt deze aangemerkt als Onbruikbaar met de knop onder de invoervelden.
Vervolgens geef je aan waarom deze scan onbruikbaar is.

•

Opmerkelijk!
Als je iets bijzonders tegenkomt of je wilt een probleem melden, dan kun je een scan als Opmerkelijk
aanmerken. De gegevens van deze scan en je opmerking worden dan naar de projectbeheerder(s) gemaild.

•

Bekijk vorige
Soms verwijst een akte naar gegevens op de vorige pagina. Via de knop Bekijk vorige kun je de gegevens
zien op de vorige pagina. Neem deze gegevens ook mee bij de invoer. Als er naar een nog vroegere of
onbekende pagina wordt verwezen, is het niet mogelijk om deze gegevens over te nemen.

•

Bekijk volgende
Soms loopt de beschrijving van de akte door op de volgende pagina. Via de knop Bekijk volgende kun je de
gegevens zien op de volgende pagina. Neem deze gegevens ook mee bij de invoer van het laatste
aktenummer van de pagina die je aan het invoeren bent.

•

Tussentijds bewaren
Als je de pagina met al zijn aktes niet in een keer wilt invoeren, klik je op de button Tussentijds bewaren.
De al ingevoerde gegevens worden bewaard en de volgende keer getoond. Je kunt dan verder waar je
gebleven was.
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Algemene richtlijnen voor het invoeren
Deze regels gelden voor alle velden.
Alle velden moeten worden ingevuld. Alleen het veld tussenvoegsel hoeft niet altijd gevuld te zijn.

Afbeelding: Verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden. Andere velden laat je alleen leeg wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn.

Wanneer er geen gegevens op de scan staan voor het verplichte veld, voer je’####’ in.

Het veld Tussenvoegsel kan leeg gelaten worden indien er geen gegevens op de scan beschikbaar zijn.
Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd.
Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen.

Alt 129
Alt 130
Alt 131
Alt 132
Alt 133
Alt 135
Alt 136
Alt 137
Alt 138
Alt 139
Alt 147
Alt 148
Alt 149
Alt 150

ü
é
â
ä
à
ç
ê
ë
è
ï
ô
ö
ò
û

Als er ergens idem, voornoemd, als hiervoor etc. staat èn dit verwijst naar een naam uit
een vorige akte, vul dan de naam in. Als de persoon al een keer is genoemd in dezelfde
akte, hoeft u die niet te herhalen.
Wordt er naar een voorgaande akte verwezen die niet op de scan staat waar u mee bezig
bent, maak dan gebruik van de knop Vorige pagina.
Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) worden overgenomen. Hiertoe kan of de button Speciale
tekens worden gebruikt of een Alt-toets combinatie.
Leestekens zoals komma’s, haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd.
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Richtlijnen per veld
Je krijgt per scan verschillende aktes te zien. Deze worden per pagina Akte A, akte B, akte C etc genoemd. Het
aantal aktes per pagina verschilt. Let op dat je alle aktes hebt ingevoerd voor je op Afronden klikt!
Per akte vul je de volgende velden in:
Aktenummer
Per jaar heeft de notaris elke akte een volgnummer gegeven. Deze vind je meestal voor de beschrijving. Als het
aktenummer ontbreekt voer dan ongenummerd in.
N.B. Begin bij het eerste aktenummer op de pagina! Als er daarvoor nog iets staat, hoort dat bij een aktenummer
op de vorige pagina. Kijk daarom bij het laatste aktenummer op de pagina altijd nog even via de knop Volgende
pagina of er op de volgende pagina nog gegevens staan!
Aktedag en Aktemaand
Voor de datum van de akte zijn er twee velden. Een voor de aktedag en een voor de aktemaand. Het jaar zal later
worden toegevoegd. Kies de juiste dag en maand uit het keuzemenu. Kies voor de optie #### (in het keuzemenu)
als de dag of maand ontbreekt. De dagtekening van de akten staat meestal voor de beschrijving.
N.B. Naast deze gegevens staat doorgaans ook de datum van registratie en betaalde rechten vermeld. Deze
hoeven niet te worden ingevoerd.
Minuut ja/nee
De notaris hield niet overal een afschrift van. Als er wel een akte bij de notaris is bewaard gebleven, staat deze
geregistreerd als minuut. Als er maar één exemplaar van het document is opgemaakt, die met de klant is
meegegeven, is er niets bij de notaris achtergebleven en is er dus geen minuut. De verschillende repertoria
gebruiken daarvoor verschillende termen: in originali, brevet etc. Geef hieraan of er wel of niet een minuut is
opgemaakt. De aktesoort is dan genoteerd in de kolom minuut.
Aktesoort
Er zijn vele soorten akten die bij de notaris werden opgemaakt.
In dit veld kan de aktesoort worden ingetypt. Let op! De aanduidingen voor aktesoorten lopen erg uiteen. Noteer
wat er staat. Begin daarbij met een hoofdletter. Let op: soms loopt de aanduiding van de aktesoort nog door op
de omschrijvingsregel! Voor de hand liggende afkortingen graag aanvullen.
Voornaam
Vul hier voornamen of voorletters in. Titels worden weggelaten. Wordt er geen voornaam genoemd of is er geen
voornaam (firma’s en instellingen), vul dan #### in.
Tussenvoegsel
Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter (vaak
Belgische namen) dan wordt het tussenvoegsel in het veld ‘Achternaam’ opgenomen. Voorbeelden: Van den
Beuckelaer, Op de Beek.
Achternaam
Alle namen beginnen met een hoofdletter. Titels en beroepen kunnen worden weggelaten alsmede
aanspreekvormen als de heer, mevrouw, weduwe etc. De naam van de overleden partner wordt wel
overgenomen. Soms wordt iemand in de omschrijving twee keer vermeld. Elke partij hoeft maar 1 keer
overgenomen te worden.
N.B. Als in de akte een niet-natuurlijke persoon wordt genoemd neem dan de naam van het bedrijf over in het
veld Achternaam en vul bij Woonplaats de vestigingsplaats in.
Woonplaats
Kies hier een woonplaats uit het keuzelijstje: Breda, Ginneken (en Bavel), Princenhage, Teteringen of Elders. Als er
een plaats wordt genoemd zoals Beek onder Princenhage, kies dan voor de laatstgenoemde, in dit geval dus
Princenhage.
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Coupon aanmaken (inwisselen punten)
Log in op VeleHanden.nl
Ga naar je eigen profiel (Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm achter ‘Mijn profiel’.
Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’

In het overzicht zie je het project (of de projecten) waaraan je werkt. Klik achter het aantal punten op ‘meer’ om
een coupon aan te maken.
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Voer onder ‘Kosten coupon’ in hoeveel van je punten je coupon waard moet zijn. Je moet die punten natuurlijk al
hebben verdiend. Klik vervolgens op ‘Maak’

Nu staat je coupon onder ‘uw coupons’. Om de coupon te bekijken klik je op het printer icoontje. Je kunt de coupon
dan printen of opslaan als pdf.

De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon. Degene die de coupon inneemt, controleert de
geldigheid van de couponcode. Indien alles in orde is, kun je de coupon verzilveren en genieten van de beloning!

Samengevat de belangrijkste aandachtpunten
Volledigheid
Per scan wordt er een pagina uit het repertorium getoond. Het aantal akten per pagina verschilt. Het is belangrijk
dat alle aktes worden ingevoerd voor je op afronden klikt!
Als de beschrijving van de laatste akte van de pagina doorloopt op de volgende pagina, klik dan op volgende pagina
en neem de gegevens daar ook over.
Afkortingen
Afkortingen in persoons- en plaatsnamen in de scan mogen opgelost worden indien duidelijk is wat er bedoeld is
(bijvoorbeeld: A’dam = Amsterdam). Bij twijfel wordt de afkorting letterlijk overgenomen en afgesloten met een
punt.
Spelling en leestekens
Neem bij namen de spelling over zoals het er staat. Let op het apart vermelden van het tussenvoegsel.
Voorbeeld: soms wordt de ‘lange ij’ met, soms zonder puntjes (y) geschreven. In het geval van een persoonsnaam
(Colyn, Cruijff, Marytje) gebruik je een ij. Bij buitenlandse namen (Jeremy) handhaaf je de y.
Ontbrekende of onleesbare tekens
Wanneer één teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd.
Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. Als de informatie
in zijn geheel onduidelijk is, plaats #### en bij volledig ontbreken ervan laat dan de niet verplichte velden leeg en
plaats #### in de verplichte velden.
Toevoegingen bij namen en plaatsen
Geografische aanduidingen bij plaatsnamen (provincie, land) en toevoegingen van titels en andere aanduidingen
bij persoonsnamen (weduwe, geboren, junior) neem je niet over.
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Notarissen en hun problemen:
1.

J.F. van Asperen

Minuut of originali niet op elke pagina zichtbaar.
Oplossing: Na aktenummer en dagtekening volgt als eerste de
kolom minuut, daarna de kolom in originali

2.

E.L.A. Beens

geen bekende problemen

3.

F.G.J. Beens

geen bekende problemen

4.

L. Beens

geen bekende problemen

5.

E.E.C. Gerrits

6.

J.B.A. van Gils

Er worden volgnummers én minuutnummers gebruikt.
Oplossing: Alleen volgnummer noteren!
geen bekende problemen

7.

J.I.H. Hoeben

De maanden zijn soms niet duidelijk aangegeven
Oplossing: kijk of je achter de juiste maand kunt komen door op de
vorige of volgende pagina te kijken. Als dat niet lukt: kies ####.

8.

P.C.A. Kuijpers

Minuut of originali niet op elke pagina zichtbaar.
Oplossing: Na aktenummer en dagtekening volgt als eerste de
kolom minuut, daarna de kolom in ‘originali’.

9.

F.R. van Naerssen

geen bekende problemen

10. J.F.C.J. de Roij

geen bekende problemen

11. C.M.W. Steijns Bisschop

De maanden zijn vaak niet duidelijk aangegeven
Oplossing: kijk of je achter de juiste maand kunt komen door op de
vorige of volgende pagina te kijken. Als dat niet lukt: kies ####.

12. H.F. Temminck

Er wordt helemaal niet aangegeven of het om een minuut
gaat.
Oplossing: overal minuut aangeven.
NB: Aktesoorten zijn hier uitgebreid beschreven: probeer het kort
te houden. Vaak is alleen het eerste woord uit de beschrijving
voldoende!

13. W.J.H. Verheggen

geen bekende problemen

14. A.J.A. Verschraage

geen bekende problemen
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