
 

Invoerinstructies: Dagboeken Caspar Reuvens 
 

 

1. Handschriften 

De dagboeken zijn door assistenten van Reuvens bijgehouden tijdens de opgraving van Reuvens. 

Vaak schreef Reuvens naderhand nog zijn eigen opmerkingen erbij. Waarschijnlijk krijgt u dus te 

maken met twee verschillende handschriften waarbij de opmerkingen van Reuvens soms los naast de 

regels worden geplaatst. 

 

Het is van belang dat u alles zo nauwkeurig mogelijk overneemt uit het dagboek. Dit betekent dat 

zolang het mogelijk is de oude schrijfwijze, spelling en tekens worden overgenomen. De 

beschrijvingen van vondsten en funderingen kunnen namelijk corresponderen met de beschrijving 

van tekeningen die tijdens de opgraving zijn gemaakt. 

 

Belangrijk: vergeet niet om het paginanummer dat op de meeste scans in de linker of rechter 

bovenhoek staat over te nemen. 

 

2. Doorgestreept 

Enkele stukken zijn doorgestreept, waarschijnlijk omdat het een onjuiste interpretatie van de 

gevonden resten bevat. Zolang het nog leesbaar is graag de doorgestreepte tekst overnemen. Maak 

gebruik van de ‘strikethrough’ knop zodat duidelijk is dat het om een stuk tekst gaat dat Reuvens als 

onjuist beschouwde. De tekst kan namelijk van belang zijn om het denkpatroon van Reuvens over 

zijn vondsten te achterhalen. 

 

3. Kleurcodes 

Regelmatig schreef Reuvens bepaalde letter- of Romeinse cijfercodes (vaak in groen) met een 

invoegteken boven een zin. Graag de codes in de zin verwerken op de plaats waar het invoegteken 

aanwijst. De code moet in alle tijden overgenomen worden in de tekst ook al komt het voor de code 

niet herkend wordt door de software. Op de opgravingsplattegrond hieronder kunt u zien waarom 

het overnemen van belang is. De codes verwijzen naar vondsten, funderingen en gebouwen. We 

willen graag de koppeling maken tussen tekst en tekeningen. 

 

 

 

 

  



 

4. Onleesbare woorden 

Het kan voorkomen dat er letters of woorden in de tekst onleesbaar zijn. Hiervoor gebruiken wij het 

@ als teken voor een onleesbare letter en meerdere @ achter elkaar voor de letters van een 

onleesbaar woord.  

 

5. Speciale tekens 

De kleurcodes die Reuvens heeft gebruikt voor zijn gevonden structuren en sporen zijn meestal in 

gewone letters, cijfers of in Romeinse cijfers. Het komt echter sporadisch voor dat Reuvens gebruik 

maakt van het Griekse alfabet in kleine en hoofdletters. Deze tekens kunt u vinden onder de knop 

speciale tekens. We willen u vragen de letters uit het Griekse alfabet te gebruiken als u de tekens in 

de tekst kunt herleiden tot de juiste Griekse letter. Hieronder staan de tekens van het Griekse alfabet 

zodat u deze kunt herkennen in de tekst. 

 

Kleine letters: α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω  

Hoofdletters: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 

 

6. Schuin schrift 

Een van de assistenten van Reuvens heeft een omhoog lopend handschrift. Het kan voorkomen dat 

een zin op regel 37 begint maar door het schuin omhoog lopende handschrift op regel 33 eindigt. De 

afbeeldingen hieronder zijn een voorbeeld van hoe u dit schuine schrift tegen kunt komen. 

 

 

 

 
Start van de zin is op regel 37. 

 

 



 

 
De zin eindigt op regel 33. 

 

Helaas wordt dit niet correct herkend door de software. Het is aan u om de hele zin te plaatsen in de 

regel waarin de zin begint. In welke regel de zin eindigt mag genegeerd worden. 

 

 

7. Vragen 

Als u vragen heeft over het invoeren van de tekst of inhoudelijke vragen over de opgraving dan 

kunnen deze gesteld worden via de knop berichten. Voor uitgebreide vragen of meer informatie kunt 

u het beste mailen naar info@oudheidsfabriek.nl.  
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