
 

 
 

Controle instructies Vele Handen 
“Met de rug tegen de muur: tekstaffiches WOI” 

11 mei 2021  

 Entiteit Archief Gent 
  Departement Bedrijfsvoering 

 Contactpersoon Collectiebeheer@Stad.Gent 

 

1. Context 
1.1. Historische context 

Tekstaffiches vormden het 

communicatiemiddel bij uitstek ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog. Op het 

moment dat de Duitse vijand België 

binnentrad, werd de pers immers meteen 

sterk aan banden gelegd. Communicatie 

met de bevolking verliep vanaf dat 

moment tot de bevrijding ruim vier jaar 

later hoofdzakelijk via deze tekstaffiches. 

Ze werden door de (bezettende) overheid gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee 

van de oorlog en de consequenties van de strijd voor mens en dier. Ze werden, vaak onder de vorm 

van strenge verordeningen, overal in Vlaanderen op vaste aanplakplaatsen opgehangen, en iedere 

bewoner werd verondersteld ze te lezen en zich eraan te houden. De affiches geven een sterk beeld 

van het gedrag dat de bezetter van de bevolking verwachtte. Ook executies of veroordelingen van 

burgers werden met naam en toenaam via aanplakbrieven kenbaar gemaakt. Kortom, deze affiches 

bieden ons een uniek beeld van hoe het dagelijkse leven tijdens de bezetting verliep. 

 

1.2. Project 

Ondanks de enorme waarde van deze tekstaffiches zijn ze echter nauwelijks ontsloten en werden ze 

tot voor kort bovendien in allesbehalve optimale omstandigheden bewaard, nog los van het gegeven 

dat de affiches gedrukt zijn op minderwaardig papier en dat veel tekstaffiches reeds beschadigd en 

vuil waren vooraleer ze in archieven overal in Vlaanderen terechtkwamen. 

Om deze problematiek te verhelpen trok Archief Gent (voorheen Stadsarchief Gent) sinds 2014 het 

cultureel erfgoedproject “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijden de Eerste 

Wereldoorlog”. Dit project had als doel de affiches overal in Vlaanderen te lokaliseren, te digitaliseren 

en ze te ontsluiten naar een zo breed mogelijk publiek. 

Het lokaliseren en digitaliseren van de affiches is inmiddels afgrond.  

Voor dit project werden de afgelopen jaren bijna 15 000 affiches onder de loep genomen en 

beschreven door tal van vrijwilligers. Inmiddels zijn alle affiches die deel uitmaken van het project 

beschreven en is het nu tijd om de beschrijvingen te controleren. 
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Ongeveer de helft van de affiches werd reeds gecontroleerd. Voor de resterende helft doen we 

opnieuw graag beroep op vrijwillige handen om ons te helpen bij deze grote klus. 

Hierna volgt een instructie voor het controleren van de ingevoerde beschrijvingen. 
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2. Aan de slag als controleur 
2.1. Nog geen account 

Stap 1  

Indien je nog geen account hebt op Vele Handen surf naar http://www.velehanden.nl en klik 

vervolgens op de knop Aanmelden. 

 

 

Stap 2 

Vervolgens krijgt u het Aanmeldingsformulier 

te zien. Aan de hand van het formulier vul je 

jouw gegevens in (enkel de velden aangeduid 

met een * zijn verplichte velden).  

Van zodra de gegevens correct zijn ingevuld, 

klik je weer op de knop Aanmelden. 

Je zal een mail ontvangen om je inschrijving te 

bevestigen. Vervolgens zal je je kunnen 

inloggen met de gegevens die je hebt ingevoerd 

in het aanmeldingsformulier op de website van 

Vele Handen. 

 

  

http://www.velehanden.nl/
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Stap 3  

Meld je vervolgens aan voor het project “Met de rug tegen de muur: tekstaffiches WOI”. Dit doe je 

door bovenaan op de knop Projecten te klikken. 

 

 

Ga naar de tweede pagina van de projecten, daar vindt u op 

de tweede rij uiterst recht het project “Met de rug tegen de 

muur: tekstaffiches WOI” (zie voorbeeld hiernaast). 

Meld je aan voor het desbetreffende project door op de knop 

‘Meedoen met dit project’ te klikken. 

Let op! Wanneer je bent ingeschreven voor het project, ben 

je nog niet automatisch controleur van het project. Hiervoor 

ga je eerst verder met de volgende stap. 

 

Stap 4  

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent om vrijwillig aan 

de slag te gaan als controleur voor het project “Met de rug 

tegen de muur: tekstaffiches WOI” door een mailtje te sturen 

naar collectiebeheer@stad.gent. 

Vermeld de naam waarmee je je hebt aangemeld op Vele 

Handen. Van zodra we je controleur gemaakt hebben zal je 

van ons een mailtje ontvangen.  

Nu kan je aan de slag gaan om de tekstaffiches te controleren. Ga verder naar hoofdstuk 3 (Te 

controleren velden). 

 

2.2. Reeds een account 

Indien je reeds een account hebt op Vele Handen hoef je enkel stappen 3 en 4 de doorlopen van de 

bovenstaande werkwijze. 

  

  

mailto:collectiebeheer@stad.gent
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3. Te controleren velden 

Via Mijn Profiel krijg je een overzicht voor welke projecten je bent ingeschreven (je komt op deze 

pagina terecht door op je eigen naam te klikken in de rechterbovenhoek). 

Je krijgt hier een beknopt overzicht van de stand van zaken van het project alsook een overzicht van 

de vooruitgang van de invoer en controle. 

Wil je aan de slag gaan met het controleren van de tekstaffiches, klik dan op de oranje knop 

Controleren. Je zal onmiddellijk je eerste affiche te zien krijgen. 

 

 

Bovenaan links zie je verschillende tabbladen aangeduid met een cijfer. Je komt allereerst terecht 

op tabblad 7. Dit tabblad geeft een overzicht van de 11 onderdelen die beschreven werden: 

1. Titel 

2. Uitvaardigde instantie 

3. Persoonsnamen 

4. Plaatsnamen 

5. Straatnamen 

6. Ondertekenaar 

7. Drukker 

8. Uitvaardigingsdatum 

9. Talen 

10. Kleur 

11. Trefwoorden 

 

Let op! Achteraan deze instructie vind je een 

schematische weergave terug van de 

verschillende onderdelen van een tekstaffiche. 
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+ ENTER 

 

Het is de bedoeling dat je de beschrijvingen die werden ingevoerd controleert aan de hand van de 

werkwijze die hieronder (punten 3.1 tot 3.11) uiteengezet wordt. Indien een ingevoerde beschrijving 

niet voldoet aan de vereiste vorm, dan verwijder je deze door op het kruisje te klikken.  

 

Indien een beschrijving ontbreekt of niet voldoet aan de vereisten, dan ga je naar het desbetreffende 

tabblad om de beschrijving zelf toe te voegen. De tabbladen waarop ieder onderdeel zich bevindt, 

kan je tussen haakjes terugvinden naast de naam van de 11 onderdelen die hieronder volgen. 

Voorbeeld 

Wil je bijvoorbeeld de titel opnieuw beschrijven omdat geen enkele beschrijving voldoet aan de 

vereisten, dan ga je naar tabblad 1 en voer je in de oranje invoerkader de correcte beschrijving in. 

Voeg de beschrijving toe door op enter de drukken.  

 

Wanneer je naar tabblad 7 gaat, dan zal je zien dat je nieuwe beschrijving werd toegevoegd. 

LET OP! Let goed op voordat je iets 

verwijderd want vanaf het moment je 

op het kruisje klikt is de ingevoerde 

beschrijving permanent verwijderd. Je 

kan de beschrijving nadien wel nog 

manueel opnieuw toevoegen. 
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3.1. Titel (tabblad 1) 

Wat?  

Wat is de titel van de affiche? Tekst bovenaan de tekstaffiche te herkennen aan een ander 

lettertype en een andere lettergrootte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 

• Controleer de juiste spelling van de titels. Hier worden vaak vormelijke of schrijffouten 

gemaakt 

• Slechts helemaal op het einde van de titelnotering (nadat de titel in elk van de talen 

overgenomen is) wordt een punt geplaatst. 

• Na een komma volgt steeds een spatie. 

• Voor en na een “|” staat een spatie. 

• Het begin van een titel krijgt steeds een hoofdletter, bij een tweede deel beginnen we 

opnieuw met een hoofdletter. 

• Plaatsnamen krijgen een hoofdletter. 

• Sommige scans kunnen bestaan uit meerdere affiches. Wanneer dit het geval is, dan 

moeten er wel twee titels ingevoerd zijn in twee aparte blauwe vakken. 

• Enkel bij de titel worden de verschillende landstalen overgenomen. Voor de resterende 10 

velden, dient men enkel rekening te houden met de Nederlandstalige tekst. 

 

Lees eerst dit voor je verder gaat met controleren! 

Voor de resterende onderdelen hoef je enkel rekening te houden met het Nederlandstalige deel van 

de affiche. Enkel voor de titel moet rekening gehouden worden met de verschillende gebruikte 

talen. 

 

Titel bestaat uit 

verschillende 

delen 

Titel vermeld in 

verschillende 

talen? 

Neem de titel over 

Scheid de onderdelen met een komma 

Neem alle talen over.  

Plaats tussen elke taal leesteken |  

Dit leesteken krijg je als je tegelijk 

klikt op  

 +   
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3.2. Uitvaardigende instantie (tabblad 2) 

Wat?  

Door welke instantie werd de affiche uitgevaardigd? 

• De instantie is steeds een organisatie en nooit een persoon.  

(vb: een stad, een provincie, een voedingscomiteit) 

• De instantie staat meestal bovenaan de tekstaffiche 

• Enkel de Nederlandse benaming moet worden overgenomen 

• Indien de naam van de uitvaardigende instantie bestaat uit verschillende delen moet er 

tussen de verschillende delen een komma staan. 

• Het is mogelijk dat er meerdere uitvaardigende instanties zijn. In dat geval wordt iedere 

instantie in een apart blauw beschrijvingsvakje opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 

• Geen instantie? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is dit niet 

juist en mag verwijderd worden. 

• Dit is niet hetzelfde als de persoon die de affiche ondertekend! 

  

Er staat een uitvaardigende 

instantie op de affiche? 

Bestaat dit onderdeel 

uit verschillende delen? 

Er staat #### ingevuld.  

 

Indien er ‘####’ staat, dan mag 

je dit wegklikken 

De verschillende delen van de titel 

zijn beschreven. Ze zijn gescheiden 

door een komma 

Enkel de Nederlandse titel 

overnemen 
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3.3. Persoonsnamen (tabblad 3) 

Wat?  

Welke persoonsnamen kan je terugvinden in de tekst? 

• De namen van de personen uit de doorlopende tekst op de affiche staan beschreven. Met 

doorlopende tekst bedoelen we alles behalve de titel, drukker, uitvaardigende instantie en 

ondertekenaar. 

• De namen staan beschreven in de schrijfwijze uit de Nederlandse tekst 

• Komen er meerdere namen voor op een affiche, dan staan alle namen beschreven. Elke 

naam staat in een apart invoervak 

• Voeg ontbrekende namen toe. 

Let op! 

• Geen persoonsnamen? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is 

dit niet juist en mag verwijderd worden. 

• De naam van de ondertekenaar van de affiche – deze naam is onderaan te vinden en staat 

niet in de doorlopende tekst – moet hier niet opgenomen worden. Dit wordt ingevoerd op 

tablad 4 of het veld “ondertekenaar” 

 

3.4. Plaatsnamen (tabblad 3) 

Wat?  

Welke plaatsnamen kan je terugvinden in de tekst? 

• De plaatsnamen uit de doorlopende tekst staan beschreven. Met doorlopende tekst 

bedoelen we alles behalve de titel, drukker, uitvaardigende instantie en ondertekenaar. 

• De namen staan beschreven in de schrijfwijze uit de Nederlandse tekst 

• Komen er meerdere plaatsnamen voor, dan staan alle namen beschreven. Elke naam staat 

in een apart vak. 

• Voeg ontbrekende namen toe 

Let op! 

• Geen plaatsnamen? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is dit 

niet juist en mag verwijderd worden. 

• Plaatsnamen in de titel, bij de drukker of de uitvaardigende instantie moeten hier niet 

opgenomen worden. Deze staan beschreven in andere velden. 

 

3.5. Straatnamen (tabblad 3) 

Wat?  

Welke straatnamen kan je terugvinden in de tekst? 

• De straat- en pleinnamen uit de doorlopende tekst staan beschreven. Met doorlopende 

tekst bedoelen we alles behalve de titel, drukker, uitvaardigende instantie en 

ondertekenaar. 

• De namen staan beschreven in de schrijfwijze uit de Nederlandse tekst 
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• Komen er meerdere plaatsnamen voor, dan staan alle namen beschreven. Elke naam staat 

in een apart vak. 

• Voeg ontbrekende namen toe 

Let op! 

• Geen straatnamen? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is dit 

niet juist en mag verwijderd worden. 

• Huisnummers moeten niet opgenomen worden 

 

3.6. Ondertekenaar (tabblad 4) 

Wat?  

Wie heeft de affiche ondertekend? 

• De naam van de ondertekenaar van de tekstaffiche staat beschreven. Dit is een persoon, 

geen instantie. De naam staat meestal onderaan de affiche 

• Ontbreekt de naam maar staat er wel een functietitel, dan staat deze beschreven 

• Staat er een naam en een functietitel? Dan staat enkel de naam beschreven. 

• De namen staan beschreven in de schrijfwijze uit de Nederlandse tekst 

• Komen er geen namen voor op de affiche voor, dan staat er ####  

• Komen er meerdere namen voor op een affiche en staat één naam hoger dan de andere, 

dan staat enkel de bovenste naam beschreven 

• Komen er meerdere namen voor op een affiche en de namen op gelijke hoogte, dan staan 

beide namen in aparte vakken beschreven 

• Voeg ontbrekende namen toe. 

Let op! 

• Geen ondertekenaar? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is dit 

niet juist en mag verwijderd worden. 

 

3.7. Drukker (tabblad 4) 

Wat?  

In welke drukkerij werd de affiche gedrukt? 

• De naam de drukker/drukkerij van de tekstaffiche staat beschreven. De naam van de 

drukkerij kunt u steeds onderaan de affiche vinden, (meestal afgescheiden door een 

horizontale lijn) 

• De naam staat beschreven in de originele schrijfwijze op de affiche 

• De volgorde van de gegevens is: Stad, naam drukkerij, straatnaam, nummer. De 

verschillende onderdelen beginnen met een hoofdletter en staan gescheiden door een 

komma. 

• Er staan geen overbodige telefoonnummer of leestekens. 

Let op! 

• Geen drukkerij vermeld? Dan staat er #### ingevuld. Indien er ‘####’ ingevuld staat, dan is 

dit niet juist en mag verwijderd worden. 
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3.8. Uitvaardigingsdatum (tabblad 4) 

Wat?  

Wat is de uitvaardigingsdatum van de affiche? 

• De datum van uitvaardiging van de affiche staat meestal onderaan net voor de naam van 

de ondertekenaar. Hier gaat het niet over andere data die in de titel of de doorlopende 

tekst voorkomen. 

• De datum wordt ingegeven dd-mm-jjjj.  

• Staan er meerdere datums, dan staat enkel de meest recente beschreven 

Let op! 

• Geen uitvaardigingsdatum? Dan staat er ##-##-#### ingevuld. 

 

3.9. Talen (tabblad 5) 

Wat?  

In welke talen werd de affiche opgesteld? 

• De verschillende talen die voorkomen op de tekstaffiche staan beschreven. Mogelijke talen 

Duits, Frans, Nederlands en “Andere”. 

• Verschillende combinaties van talen kunnen voorkomen. 

• De verschillende talen worden in aparte blauwe invoervakken ingevoerd. 

 

3.10. Kleur (tabblad 5) 

Wat?  

Wat is de kleur van de affiche? 

• De kleur van de affiche staat beschreven. Mogelijkheden zijn blauw, geel, groen, rood/roze, 

wit of andere/meerdere kleuren 

• Slechts één kleurkeuze is mogelijk. 

Let op! 

• Sommige affiches zijn door de tand des tijds wat verkleurd. Vaak gaat het hier om een 

vergeling van het (eerder witte) origineel. Houd hier rekening mee en kies de 

oorspronkelijke kleur van de affiches. Veruit de meeste affiches zijn (ongebleekt) wit. 

 

3.11. Trefwoorden (tabblad 6) 

Wat?  

Welke trefwoorden kunnen er toegekend worden aan de affiche? 

• Eén of meerdere trefwoord(en) of tag(s) zijn toegevoegd aan de affiche. Dat trefwoord 

slaat op de inhoud van de affiche. U kunt het trefwoord kiezen uit een lijst.  

• Meerdere trefwoorden per affiche zijn mogelijk. Elk trefwoord een staat in een nieuw 

antwoordvak 

De lijst met trefwoorden is als bijlage opgenomen bij deze instructie.  
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4. Afronden 

Ben je klaar met het controleren van alle velden en staat alles goed? Dan mag je onderaan tabblad 7 

klikken op de knop Afronden. Je krijgt vervolgens onmiddellijk de volgende te verbeteren affiche te 

zien. 

 

 

5. Vragen? 

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren via collectiebeheer@stad.gent. We nemen zo snel 

mogelijk contact op. 

  

mailto:collectiebeheer@stad.gent
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6. Bijlagen 
6.1. Lijst met trefwoorden  

 

Aanklachten Aanslag op de 

openbare orde 

Aardappelen Affiches Afval 

Albert I Alcoholische 

dranken 

Aluminium Annexatie Antimonium 

Artiesten & Architecten Auto Avondklok Bacteriologie Bagage 

Bakkers & 

banketbakkerijen 

Bankbiljetten Bankwezen Bedelarij Belastingen 

Betalingen Biljart Binnenscheepvaart Boetes Bonen 

Bont Boter Brandstoffen Brons Brood 

Buitenspelletjes Burgerwacht Carnaval Censuur Chicorei 

Chirurgie Civiele 

bescherming 

Clandestiene pers Clerus Communicatie 

Darmen Duitse Mark Doodstraf Darsen Dorsen 

Duitse soldaten Duitsvijandigheid Duiven Dwangarbeid Dynamiet 

Eieren Eigenaars & 

huurders 

Engeland Explosieven Ezels 

Feesten Frans-Jozef I Fruit Fruitoogst Gebedsgroepen 

Geiten Gerst Gevangenisstraffen Gevogelte Gist 

Goederenvervoer Goud Graangewassen Graffiti Grafiet 

Grenzen Haver Herdenkingen Heropbouw Honden 

Hondsdolheid Hooitijd Hout Huisvesting Hygiëne 

Identiteitskaart & -

controle 

Inentingen Italianen Jachtwapens Kaartspelen 

Kalfsvlees Kastanjes Kazernes Koers (van de 

beurs) 

Kolen 

Koper Kranten Krijgsgevangenen Kwik Landbouw 
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Leder Leegstaande 

woningen 

Levering goederen Longontsteking Lood 

Luchtalarm Lucifers Maïs Maritiem transport Meel 

Melk Messing Meststoffen Metalen Mondzweer 

Moord Motorrijwielen Munitie Nationale Bank van 

België 

Nationalisme 

Nikkel Noten Onderwijs Onteigeningen Oorlog 

Oorlogsschade Opeisingen Openbare 

administratie 

Opsporingsbericht Optochten 

Overwegen Overwinning Paarden Pamfletten Paspoorten 

Patriottisme Persvrijheid Petroleum Peulvruchten Plunderen 

Post Postduiven Postzegels Prijsbepalingen & 

Prijzen 

Projectielen 

Protesten Rechtsmiddelen Rechtspraak Redevoeringen Reizigers 

Rekrutering Rijst Rijwielen & Fietsen Rogge Runderen & 

Rundsvlees 

Samenscholingsverbod Schapen Schouwvegers Schurft Siropen 

Slachten Slagers Smokkelen Société Générale 

de Belgique 

Spelt 

Spionage Spoorwegen Staatsburgerschap Stallen Straffen 

Strafkwijtscheldingen Suiker, 

suikerstroop & 

suikerbieten 

Tarwe Telefoon Telegraaf 

Tin Tuinbouw & 

Groententeelt 

Tifus Treinen Vandalisme 

Varkens & Varkensvlees Vee Veemarkten Veevoeders Venten 

Verkeer & Mobiliteit Verkiezingen Verlichting Verraad Vervoersbewijzen 

Vlees Vliegers & 

Vliegtuigen 

Voedselbevoorrading Voedselhandel Voedselrantsoenering 

Voetgangers Voetpaden Vogels Volksliederen Vreemdelingen 
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Werkloosheid & 

Werklozen 

Wapens Wilhelm II Winkels Woningen 

Wortelen Wortels Zaaigoed Ziekten Zilver 

Zink Zout    

 

6.2. Schematische weergave 

Hieronder krijg je twee schematische weergaven te zien van het controlescherm op de website van 

Vele Handen. Op het affichevoorbeeld worden de verschillende invoervelden aangeduid met hulp 

van gekleurde vlakken en pijltjes. Op deze manier zou de link tussen de velden en de onderdelen 

van de affiche duidelijk moeten zijn. 
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