Invoerinstructie: Overlijdensakten Noord-Holland 1961-1970
(aangepast 5-1-2023)
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Aanpassingen aan dit document
Het kan zijn dat sommige regels in dit document in een andere kleur verschijnen. Dit zijn inhoudelijke
aanpassingen die in de loop van het project zijn toegevoegd aan de instructie.

Spellingsregels
Baseer je op de tekst van de overlijdensakte. Wat er niet staat, neem je niet op.
Hou de spelling aan zoals deze in de akte gebruikt wordt. Een afkorting wordt overgenomen.
Bijvoorbeeld als er bij de voornaam “Corn.” van “Cornelis” staat.
Ga bij ij of y uit van de klank. In de regel is het dan ij, behalve bij namen als Aloysius en Hovy of een
plaats als Yerseke.
Wanneer er in een veld niets ingevuld moet worden, laat dan dit veld leeg. Vul geen streepjes of iets
dergelijks in.
Als een veld of deel van een veld niet goed leesbaar is, dan moet dat als volgt aangegeven zijn:
- Typ @ (1 apenstaartje) als 1 letter of cijfer ontbreekt of onleesbaar is.
- Typ @@ (x apenstaartjes) als een x aantal cijfers of letters ontbreekt of onleesbaar is.
Bijvoorbeeld: 11-@@-1966, @2-1@-1962

Wanneer wordt een akte overgeslagen?
Als er sprake is van een naamloze overledene, dan wordt de betreffende akte overgeslagen. Dit geldt
ook wanneer de invoer een omslag van een boek of een register is. Je kunt dan deze pagina
overslaan door op de knop “Onbruikbaar” te klikken.

Geblokkeerde akten
Het kan voorkomen dat een akte geblokkeerd is door een verklaring van overlijden of wilsbeschikking
tot crematie. In dit geval worden de akten die wel zichtbaar zijn ingevoerd. Neem als voorbeeld de
afbeeldingen hieronder: op de linker afbeelding zijn akten 1 en 2 zichtbaar. Akten 3 en 4 zijn echter
geblokkeerd door de verklaring van overlijden. Op de rechter afbeelding is dit het omgekeerde. Beide
scans worden ingevoerd, dus alle akten worden toegankelijk gemaakt. Als alle akten geblokkeerd zijn,
dan kan je de scan als “onbruikbaar” melden.
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Invoeren
Het onderstaande scherm is te zien wanneer een invoer gestart wordt.

Aktenummer
Vul het aktenummer in. Als er geen aktenummer vermeld staat in de overlijdensakte, dan voer je de
aktedatum in dit veld als volgt in: dd-mm. Een voorbeeld: een overlijdensakte van 2 maart zonder
aktenummer schrijf je als volgt 02-03.
Haarlem
De gemeente Haarlem hanteert een systeem met A, B en C-nummers. De betreffende letter wordt bij
de aktenummer opgenomen. In het geval van de afbeelding hieronder wordt dus A10 ingevoerd.

Amsterdam
De gemeente Amsterdam gebruikt folionummers in plaats van aktenummers. In de bovenhoek van
de rechterpagina staat het folionummer vermeld. Wanneer bijvoorbeeld op de rechterpagina het
folionummer 3 staat, dan heeft de linkerpagina folionummer 2v. Een ander voorbeeld: staat er op de
rechterpagina folionummer 498, dan heeft de linkerpagina nummer 497v. In het veld aktenummer
wordt dus voor de gemeente Amsterdam het folionummer ingevuld.
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Aktedatum
Noteer de datum als volgt: dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 01-04-1961.

Datum overlijden
Noteer de datum als volgt: dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 01-04-1961.

Plaats overlijden
De plaats van overlijden wordt alleen ingevuld, als deze afwijkt van de akteplaats.
Noteer de plaatsnamen voluit en houd de spelling van de akte. Bijvoorbeeld: de gemeentenaam
Helder wordt genoteerd als Helder en niet het tegenwoordige Den Helder.
Neem de naam van de provincie, als die genoemd wordt, alleen op als een plaatsnaam vaker
voorkomt. De provincie wordt dan voluit en tussen haakjes gezet. Bijvoorbeeld: Bergen (NoordHolland) of Bergen (Limburg).
Als de overledene niet is overleden in de plaats waar de akte is opgenomen (er is dan een ‘extract’
ingeschreven), vul dan de overlijdensplaats in.

Voornaam
Als er een adellijke titel of predicaat is, vul deze dan in bij de voornaam op volgorde zoals deze in de
overlijdensakte staat. Bijvoorbeeld “Jan Baron”. Een academische titel wordt niet opgenomen. Bij
een levenloos geboren kind vul je in: ‘Levenloos geboren kind’. Zie ook het kopje “Levenloos geboren
kind”.

Patroniem
Dit veld vul je alleen in als er een patroniem in de akte vermeld staat. Neem het patroniem letterlijk
over zoals het in de akte vermeld staat. Een patroniem is bijvoorbeeld Pzn.

Achternaam
De aanduiding senior of junior wordt niet overgenomen. Een levenloos geboren kind krijgt de
achternaam van de vader of die van de moeder indien het een ongehuwde moeder betreft.

Beroep
Vul hier het beroep van de overledene in. Als er staat “zonder beroep” laat dan het veld leeg.

Geslacht
Vul het veld in door een van de opties aan te klikken. Als het geslacht niet bekend is, vul dan het veld
als “onbekend” in.

Leeftijd
Vul de leeftijd in getallen in zonder het woord “jaar”. Als er geen leeftijd vermeld staat in de akte of
het betreft een levenloos geboren kind, dan laat je het veld leeg. Wanneer iemand niet ouder
geworden is dan 11 maanden, dan vul je het aantal maanden, weken of dagen in, als volgt: […] mnd.,
[…] wkn., […] dgn.. Bijvoorbeeld: 11 mnd., 3 wkn., 2 dgn.

Geboortedatum
Noteer de datum als volgt: dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 01-04-1961.
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Geboorteplaats
Noteer de plaatsnamen voluit en houdt de spelling aan die gegeven wordt in de akte. Wanneer er
geen geboorteplaats vermeld staat, laat dan het veld leeg.
Verschillende voorbeelden:
- De gemeentenaam Helder wordt genoteerd als zodanig en niet Den Helder.
- Purmer, gemeente Monnickendam, dan gaat het om de gemeente Monnickendam. Je
noteert dan Monnickendam.
- Andijk onder de gemeente Lutjebroek. Dan noteer je Lutjebroek.
- Geboren in de voormalige gemeente Rietwijkeroord, thans Nieuwer-Amstel. Noteer
Rietwijkeroord.
Neem de naam van de provincie, als die genoemd wordt, alleen op als een plaatsnaam vaker
voorkomt. De provincie wordt dan voluit en tussen haakjes gezet. Bijvoorbeeld: Bergen (NoordHolland) of Bergen (Limburg).
Als de geboorteplaats in het buitenland ligt en het land wordt genoemd, dan plaats je het land tussen
haakjes. Bijvoorbeeld: Wenen (Oostenrijk). Schrijf het land voluit en gebruik de moderne spelling.
Bedenk dat sommige landen in een bepaalde periode een andere naam hadden. Bijvoorbeeld:
Nederlands-Indië, Hannover of Pruisen. Deze worden overgenomen. Als je niet de moderne spelling
van een plaats in het buitenland kent, neem dan de schrijfwijze uit de akte over.

Naam vader/moeder
Als de naam van de vader en/of de moeder niet bekend is, laat deze velden dan leeg.

Naam partner
Vul de naam van de partner. Houd hierbij dezelfde spellingsregels aan als hierboven beschreven
onder “voornaam” en “achternaam”.
Type relatie
Wat het type relatie was moet gezien worden vanuit het perspectief van de overledene. Stel er
overlijdt een vrouw. Ze was weduwe. De naam van haar overleden echtgenoot wordt ingevuld bij het
veld “Naam partner.” Bij “Type relatie” wordt vervolgens weduwe ingevuld.
Als het onduidelijk is wat de relationele staat was, vul dan “gehuwd geweest met” in. Dit geldt ook
wanneer het om meerdere gehuwde partners gaat. Er hoeft niet opgezocht te worden of deze
partners gescheiden, echtgenoot/echtgenote of weduwnaar/weduwe waren van de overledene.
Als er geen partner was, laat dan dit veld leeg.
Neem de partners over in de volgorde zoals deze in de akte staan.

Opmerkingen
In dit veld kan je verdere informatie plaatsen met betrekking tot de akte. Denk hierbij aan een
lijkvinding. Er kan dan genoteerd worden waar het lijk is gevonden of aangespoeld.
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Volgende akte
Wanneer een akte in zijn totaliteit is ingevuld, dan kan je naar de volgende akte gaan. Dit doe je door
op de volgende akte te klikken. Zie de afbeelding hieronder. Akte A is ingevuld. De volgende akte is
dus “Akte B”. Klik hierop en een nieuw leeg invoerscherm wordt geopend.

Functionaliteiten
Speciale tekens
Met deze knop kan er uit een reeks verschillende letters geselecteerd worden. Bijvoorbeeld: à en é.

Andere schermindeling
Deze knop past de indeling van het scherm aan. Er wordt gewisseld tussen een schermindeling
waarbij de akte en het invoerscherm naast elkaar staan of een scherm waarbij deze boven en onder
elkaar staan.

Afronden
Deze knop rondt de ingevoerde scan af. Let er op dat je eerst alle akten invoert.

Te moeilijk
Wanneer een akte te moeilijk is, dan kan deze overgeslagen worden met de knop “Te moeilijk”.

Onbruikbaar
Deze knop maakt de scan onbruikbaar. Vervolgens kan worden aangeven waarom deze scan niet te
gebruiken is.

Opmerkelijk!
Opmerkelijke dingen kunnen gemeld worden door op deze knop te klikken. Er kan kort aangegeven
worden wat er opmerkelijk is.

Bekijk volgende
Met deze functie zie je wat de volgende scan zal worden.
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Tussentijds bewaren
Als je niet genoeg tijd hebt om de aktes in te voeren, dan kan je op deze knop klikken om uit de
invoer te gaan. De scan wordt dan tijdelijk bewaard.

Punten
Wanneer een scan wordt afgerond, dan ontvang je hiervoor punten. Ook ontvang je punten nadat de
scan gecontroleerd is. Voor zowel de invoer als de controle ontvang je 2 punten. Wanneer de scan als
“onbruikbaar” gemeld wordt, dan ontvang je 1 punt.

Uitzonderingen
Levenloos geboren kind
Bij een levenloos geboren kind wordt bij de voornaam ‘Levenloos geboren kind’ ingevuld. Over het
algemeen wordt de achternaam van de vader ingevoerd in het veld “achternaam”. Als het een
ongehuwde moeder betreft, dan wordt haar achternaam aangehouden. Vul geen leeftijd in. Als het
geslacht niet bekend is, dan vul je “onbekend” in. Je vult geen overlijdensdatum in, maar in plaats
daarvan de geboortedatum.

Verklaring van overlijden
Het kan voorkomen dat een verklaring van overlijden is ingevoegd bij de overlijdensakten. De
gegevens die in de akten staan zijn leidend. Deze verklaring kan een paar akten blokkeren. In dit
geval neem je de akten over die wel zichtbaar zijn. Als de verklaring alle akten blokkeert, dan kan je
de scan als “onbruikbaar” melden. Voor een voorbeeld zie: het kopje “geblokkeerde akten”.

Lijkvinding
Vul de aktedatum in. Datum van overlijden wordt niet ingevuld. Als het gaat om een naamloze
overledene, sla de akte dan over. In het veld “opmerkingen” kan aangegeven worden dat het een
lijkvinding betreft en waar het lijk gevonden was. Vul niet het huisadres in van de locatie.
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