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Aanvulling Invoerinstructies ‘Dertig dagen op zee’ (24-6-2020) 
 

Fijn dat u mee wilt helpen met de ontsluiting van de passagierslijsten van schepen die personen van 

Nederlands-indië/Indonesië naar Nederland hebben vervoerd.  

In dit document treft u nog een aantal aanvullende aanwijzingen aan met betrekking tot het invoeren 

van de gegevens voor het project ‘Dertig dagen op Zee’. 

Voorkeur voor passagierslijsten van bepaalde schepen. 
De Johan van Oldenbarnevelt, de Oranje, de Boissevain of de Willem Ruys. Het zijn slechts enkele 

namen van repatriëringschepen. Velen van u hebben een speciale band met een bepaald schip. En 

we kunnen ons voorstellen dat u graag aan het ontsluiten van passagierslijsten van ‘uw schip’ wilt 

meewerken. Voordat u start met invoeren van gegevens, kunt u uw voorkeur aangeven: Van welk 

schip wilt u passagierslijsten verwerken? 
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Als u een schip uitkiest, dan krijgt u scans van dit schip toebedeeld. Dit gebeurd willekeurig. Dat wil 

zeggen dat u een pagina uit een passagierslijst krijgt. Soms is dit een volledige lijst als alle namen op  

één scan staan. Maar het kan ook zijn dat u een slechts een gedeelte van de namenlijst krijgt. 

Bijvoorbeeld als een lijst uit 20 pagina’s bestaat, dan krijgt u één pagina hiervan toebedeeld. Iemand 

anders krijgt de volgende pagina en zo verder. Als u klaar bent met de scan, dan krijgt u opnieuw een 

scan toebedeeld van het door u gekozen schip, totdat de scans van het schip ‘op’ zijn. 

 

De websitepagina van Vele Handen met de scan van de passagierslijst. 
Voordat u begint is het belangrijk om eerst de hele scan te bekijken, dan weet u wat u te wachten 

staat. Soms bestaat een scan uit meer dan 1 pagina. Rechtsboven staat een rechthoek waar u kunt 

zien hoe groot de scan is en de plek waar u zich op dit moment bevindt. Als u dan van boven naar 

beneden beweegt dan ziet u een rechthoek met een rode omtrek meebewegen.  

  

 

Op de webpagina van de door u gekozen schip (scan) staat vermeld: 

- De naam van het schip (links boven aan) 

- De herkomst van de scan (bijvoorbeeld NRK=Nederlandse Rode Kruis; NL-HaNA = Nationaal 

Archief) 

- Datum van vertrek 

- Haven van vertrek 

- Kenmerk van het schip (bijvoorbeeld AC 0100)  
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Websitepagina met een scan waarvan de namen ingevoerd moet worden. 

 

 

Linksboven van de websitepagina waar de gegevens van de scan staan. NRK-190 (scan afkomstig van het 

Nederlandse Rode Kruis), AC 0100 is het kenmerk dat we aan het schik gegeven hebben; Alcinous is de naam 

van het schip en 1946/02/28 is de vertrekdatum. 

 

Lijst met meer dan een schip.  

Soms staan op een passagierslijst meer schepen: bijvoorbeeld op MS Johan van Oldenbarnevelt en 

het MS Kota Baroe. Het is de bedoeling dat alleen die namen ingevoerd worden die op het schip 

voeren die op de gegevens van de scan staan. Dus staat daar Johan van Oldenbarnevelt, dan hoeven 

alleen de passagiers de Johan van Oldenbarnevelt ingevoerd worden. Staat daar Kota Baroe dan 

uitsluitend de passagiers van de Kota Baroe. 

Let op: het kan zijn dat dit pas ergens rechts onder het schip genoemd wordt. 

De invoer van gegevens: 
 

Voor het project ’30 dagen op zee’ worden de volgende gegevens verwerkt 

- Familienaam 

- Tussenvoegsel 

- Voorna(a)m(en) 

- Meisjesnaam 

- Initialen 
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- Geboortedatum 

 

 

 
➢ Familienaam:  

De familienaam is een verplicht veld.  

U typt de familienaam over zoals het weergegeven is op de lijst. Dat wil dus zeggen dat er geen 

correcties hierop mogen plaatsvinden. 

Als een naam doorgestreept is, dan toch deze naam noteren. Wanneer de scan geraadpleegd wordt, 

dan kan men zien dat de personen in eerste instantie wel zijn geplaatst op de boot, maar door 

omstandigheden niet zijn vertrokken. 

Als er geen familienaam is, dan vult u 4 hashtags in: #### 

Let op: soms staan de familienamen getypt in hoofdletters. Het is de bedoeling dat de familienaam 

begint met een hoofdletter en dan verder typen in kleine letters. 

Chinese namen: Een Chinese naam is vaak samengesteld uit drie namen: de familienaam, de 

generatienaam en de voornaam. Bijvoorbeeld: 

 

Familienaam: Tan 

Voornamen: Boen Liang 

De x in dit geval kan weggelaten worden. 

 

Op lijst komt 1 familienaam voor met daarachter een x-aantal personen 

Bijvoorbeeld: M. Groen, 3 personen, dan: 

Naam: Groen Voorletters: M. 

Naam: Groen (verder niets invullen) 

Naam: Groen (verder niets invullen) 

 

Indien staat M. Groen, echtgenote en drie kinderen 

Naam: Groen Voorletters: M 

Naam: Groen Voornaam: Mevr. 

Naam: Groen Voornaam: kind 

Naam: Groen Voornaam: kind 

Naam: Groen Voornaam: kind 
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Indien er staat dhr. en mw. Groen en drie kinderen, dan: 

Naam Groen Voornaam: Hr. 

Naam Groen Voornaam: Mevr. 

Naam Groen Voornaam: kind 

Naam Groen Voornaam: kind 

Naam Groen Voornaam: kind 

 

De titels van Mevr. Hr.  Mej. Zoon, Dochter, Kind en dergelijke met hoofdletters. Titels moeten alleen 

ingevoerd worden als er geen initiaal, initialen, voornaam of voornamen staan. . 

Om dit te standaardiseren heb ik hier een lijstje.  

 

Dhr., de heer, hr. Etc, echtgenoot Hr. 

Mw. Mevrouw, Echtgenote, echtg. Mevr. 

Jongeheer, jongh.etc. Jongehr. 

Mejuffrouw, Mejuf. Etc. Mej. 

zn. zoon en allerlei variaties op dochter Zoon 

dr. dochter en allerlei variaties op dochter Dochter 

Stiefzoon Stiefzoon 

Stiefdochter Stiefdochter 

Pleegdochter Pleegdochter 

Pleegzoon Pleegzoon 

Zr. Zuster  Zr. 

 

 

Let op: de familienaam moet steeds worden herhaald. DUS AUB GEEN GEBRUIK VAN HET WOORD 

‘IDEM’ 

 

➢ Tussenvoegsel: 

Tussenvoegsels zijn bijvoorbeeld: van, van der, te, op ten enz. enz. Als deze er niet zijn, dan hoeft u 

niets in te voeren. 

Als de tussenvoegsels niet voluit staan geschreven, dan overnemen zoals het staat: 

bijvoorbeeld ‘v.d.’ zonder spatie tussen de letters en altijd afsluiten met een punt. 

Alle ‘/’ -en  worden vervangen door een ‘.’ Bijvoorbeeld ‘v/d’ dit wordt ‘v.d.’  

➢ Voorna(a)m(en) 

De voorna(a)m(en) typt u over zoals die op de lijst staan weergegeven. Dat wil dus zeggen dat er 

geen correcties hierop mogen plaatsvinden.  

Wanneer er een voornaam genoemd wordt in combinatie met initialen, b.v. Elisabeth G.H., dan 

plaats je bij de voornaam: Elisabeth G.H. en laat je het intialenvak leeg.  

Als er geen namen genoemd worden, dan laat u dit veld leeg.  

Als er geen naam én initialen genoemd worden, maar wel dhr., mw. of  ‘kind’ of ‘kind (v)’ of ‘kind 

(m), wat wil zeggen een kind van vrouwelijk of mannelijk geslacht of andere aanduiding b.v. 

‘aangenomen kind’ of ‘schoonmoeder’ dan typt u dit gegeven in. In eerste instantie altijd de 

voorna(a)m(en). Als de naam aanwezig is dan géén toevoeging (m) of (v)!  
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Soms staat er op met name de grote troepentransportschepen het volgende: 

 

Met ‘x’ gemerkte namen zijn mannen of jongens. Soms staat er een ‘X’ (hoofdletter x). 

- Als er initialen bij staan zoals bijvoorbeeld op de lijst no. 5 Aarsen L.R. x 16-12-41  dan hoef je 

de x niet te vermelden 

- Indien er geen initialen of voornaam bij staat dan kun je in de voornaam (m) vermelden. Dat 

wil zeggen geen hoofdletter M.  

Bij nonnen, aangeduid met Zr., kun je als voornaam haar voornaam vermelden, met daaraan 

toegevoegd tussen haakjes de naam waaronder ze bekend staat als non. B.v. bij de voornaam Maria 

(Zr. Margaretha)  

Als er uitsluitend dhr., mw. of mej. (of iets dergelijks) staat en geen familienaam, dan vult u de 

familienaam in met #### en vult u bij de voornaam dhr., mw. of mej. in.  

➢ Meisjesnaam 

De meisjesnaam typt u over zoals die op de lijst staan weergegeven. Dat wil dus zeggen dat er geen 

correcties hierop mogen plaatsvinden. Als er geen naam genoemd worden, dan laat u dit veld leeg. 

Tussenvoegsels bij meisjesnaam. Die plaatst u voor de meisjesnaam. Stel dat iemand Cisca van der 

Molen- ter Veld heet. 

Dan vult u als volgt in: 

Familienaam: Molen 

Tussenvoegsels: van der 

Voornaam: Ciska 

Meisjesnaam: ter Veld 

 

Getrouwde Chinese vrouwen. 

Bij de combinatie van getrouwde Chinese vrouw kan soms wel eens onduidelijkheden ontstaan. 

Bijvoorbeeld: 

Liem-Liem Tjian Swan Nio 

Familienaam : Liem 

Meisjesnaam: Liem (toevallig dezelfde naam) 
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Voornamen:  Tjian Swan Nio 

 

➢ Initialen 

De intialen typt u over, zoals die op de lijst staan weergegeven. Dat wil dus zeggen dat er geen 

correcties hierop mogen plaatsvinden. Maar let op: tussen de letters geen spaties: voorbeelden 

R -> R. 

R T -> R.T. 

R S H -> wordt R.S.H. 

Dus altijd afsluiten met een punt 

Als er geen initialen staan maar voornamen, dan laat u dit vak leeg.  

Bij een combinatie van voornaam en intialen dan de voornaam en de intialen combineren. 

Bijvoorbeeld: 

Hendrik A.G. deze in het geheel in het veld voornaam plaatsen en NIET 

Voornaam  Hendrik 

Initialen     A.G. 

 

 

➢ Geboortedatum 

De geboortedatum typt u als volgt in: dag-maand-Jaar-maand-dag,  bijvoorbeeld 03-12-1908 

Als er leeftijd staat in plaats van geboortedatum, dan hoeft u deze niet te noteren. 

Geboortedatum bij militairen van de Nederlandse Landmacht en Marine  

Bij militairen van de Nederlandse Landmacht en Marine staat het geboortedatum in het 

stamboeknummer. Het stamboeknummer is als volgt opgebouwd: geboortejaar-geboortemaand-

geboortedag-de laatste drie cijfers zijn de volgnummers van personen die op dezelfde dag geboren 

zijn. 

Bijvoorbeeld: 43-08-01-011 

Geboortedatum wordt 01-08-1943 en op die dag zijn er 11 personen geboren. 

 

LET OP: Voor KNIL-militairen kan dit niet afgeleid worden. Dus als hier geen geboortedatum bijstaat, 

deze niet invullen. 

 

 

LET OP:  

- Het geboortejaar wordt vaak afgekort tot alleen het jaar bijvoorbeeld 08 voor 1908 of 23 

voor 1923.  

- Het is niet vanzelfsprekend dat het getal ‘19’ aan deze afkorting toegevoegd moet worden. 

Wees alert bij de jaren 60 tot en met 99. Dit betreft bijna altijd de geboortejaren 1860 tot en 

met 1899. 

In het geval van vertrek in de jaren zestig van de twintigste eeuw, kan het geboortejaar ook 

betrekking hebben op kinderen die in de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn geboren.  
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➢ Het gebruik van @ en #   

Onleesbare tekens worden door een @ (apestaartje) weergegeven zie onderstaand voorbeeld 

 

 

Zoveel onleesbare tekens, zoveel @ 

Maal    v.d.      Sytze Hotze     @2-01-1932 

Maal    v.d.      Aukje R.          10-@@-1933 

Maal    v.d.      Gerard J.         @@-08-1934 

 

Wanneer in een verplicht veld een onleesbare tegen staat, bijvoorbeeld in een familienaam dan moet 
u i.p.v. het teken ‘@’, het teken ‘#’ gebruiken. 

 

Wanneer u een geboortejaar hebt maar geen geboortedag en geboortemaand, dan kunt u dit 
oplossen door voor geboortedag en –maand: ##-## in te vullen. Bijvoorbeeld 1923 wordt: ##-##-1923  

Uitleg: u kunt niet uitsluitend een geboortejaar intikken, dan wordt de rest van de tekens ook verplicht 
en dan worden dat hashtags (#). 

 

Bij grote scans: Wanneer er een regel vergeten is 

Vooral met bij grote scans, kan het gemakkelijk zijn dat er een regel is vergeten. Het schijnt dat 
vaak dan de regel aan het eind van de blok wordt bij getypt. Dit geeft echter problemen voor de 
controleur. 

Bijvoorbeeld ik ben Sommers M.F.W.  vergeten 

 

 

Dan kan ik hem alsnog intypen onder Spanje van L. 
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Vervolgens sleep ik hem naar boven. Hiervoor ga je met de muisaanwijzer op het pijltje 
staan en houd de linkermuisknop vast en beweeg dan naar boven. Je ziet dat de regel 
meegaat tot wanneer je de muis weer loslaat, dit kun je net zolang doen tot die regel op 
de juiste plaats staat. 

 

 

Mogelijk zie je die pijltjes niet staan maar als je met de muis helemaal naar links gaat vóór 
de regel zie dat daar een soort "dubbel kruisje" tevoorschijn komt. 

Als controleur heb ik die mogelijkheid niet, dus als jullie een vergeten regel later 
toevoegen willen jullie die dan ook op de juiste plaats zetten. 

 

 

 

Het veld ‘Opmerkelijk!’  
Bijzondere persoonsgegevens: In dit vak kunt u ook aangeven of er bijzondere persoonsgegevens 

staan genoteerd: bijvoorbeeld godsdienst, adres, ziekten etc.  
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Punten 
Na het invoeren of controleren van een scan krijgt u punten toegekend. Aan het eind van het project 

krijgen de drie personen die de meeste punten hebben verdiend een gezamenlijke Indisch lunch 

aangeboden en daarna een rondleiding in de tentoonstelling van Museum Sophiahof.  

Puntentelling: 

Na invoeren van een scan tot 200 namen: 3 punten 

Na controleren van een scan: 2 punten 

 

Extra grote lijsten bijvoorbeeld de troepentransportschepen 

Soms zijn er hele grote lijsten bij met meer dan 200 namen. Er is voorgesteld om hierbij de volgende 

puntentelling aan te houden. Het kwam mij ter ore dat het intypen van zo’n lijst extra veel energie 

vergt en vooral ook extra pauzes om secuur te kunnen blijven werken:  

001-100: 03 punten 

101-200: 06 punten 

201-300: 09 punten 

301-401: 12 punten 

401-500: 15 punten 

501-600: 18 punten 

 

Indien dit het geval is, wilt u dit dan aangeven bij opmerkingen, want we moeten dit handmatig 

verwerken.  


