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Wat gaat u doen?  
 

Het project ‘Tag de tekst’ is een samenwerking van de leveranciers Picturae, Aincient, Sioux LIME en 

Islands of Meaning met als doel nieuwe dienstverleing te ontwikkelen vóór- en samen met het 

Stadsarchief Amsterdam, Noord-Hollands Archief, Nationaal Archief. De teksten worden door u 

getagd op persoonsnamen, locaties en tijdsaanduidingen. Dit doet u door tekst die getagd moet 

worden te selecteren met uw muis, op de rechtermuisknop te klikken en de juiste tag de kiezen. 

 

Deze teksten voorzien van tags vormen trainingsmateriaal voor Artificial Intelligence (AI). Dankzij 

deze voeding zal de AI steeds beter worden in het herkennen van persoonsnamen, locaties en 

tijdsaanduidingen in teksten die niet door een mens zijn getagd. Dankzij de duizenden getagde 

teksten (output uit dit project), gaan we met de AI in ruim 2 miljoen teksten persoonsnamen, locaties 

en tijdsaanduidingen herkennen. In vervolgprojecten kan de AI verder getraind worden om ook 

andere begrippen te vinden in teksten, zoals scheepsnamen, beroepen of kunstvoorwerpen.  

 

Dit project stelt ons in staat scans met transcripties te ontsluiten en gedetailleerd zoeken op onder 

andere locaties mogelijk te maken. Niet alleen van de archieven die meedoen aan dit project, maar 

op den duur ook elk Nederlands archief. Dat is goed nieuws, omdat er nog honderden kilometers 

documenten in Nederlandse archieven wachten op deze vorm van digitalisering. 

 

Doel van het project  
In dit project gaan we een groot aantal Nederlandstalige teksten uit de 17e eeuw tot en met de 19e 

eeuw taggen (ook wel annoteren genoemd). Het gaat om notariële teksten uit Amsterdam, Haarlem 

en uit andere provincies. Daarnaast worden archieven van de VOC getagd.  

 

Deze teksten zijn getranscribeerd in de projecten ‘Crowd Leert Computer Lezen’ en ‘De ijsberg 

zichtbaar maken’ dus hoeft u niet zelf te puzzelen op de tekst. Nu moet de informatie die belangrijk 

is voor het digitaal ontsluiten van de teksten gelabeld worden, zodat we die uiteindelijk systematisch 

kunnen doorzoeken. Uw hulp is nodig voor het taggen van die informatie. Het gaat om het taggen 

van locaties, persoonsnamen en tijdsaanduidingen. Een deel van de teksten uit Amsterdam zijn 

binnen het project ‘Alle Amsterdamse Akten’ al eerder op persoonsnamen getagd. Voor de training 

van de AI hebben we echter een ander soort tag nodig dan toen is gegeven. Ook deze teksten 

worden in dit project op persoonsnaam, locatie en tijdsaanduiding getagd. 

 

Enkele tips vooraf 
Wees niet bang om fouten te maken. Soms is er geen pasklaar antwoord en moet een keus gemaakt 

worden. Dat is niet erg. Heeft de projectbeheerder tips of verbeterpuntjes, dan ontvangt u die per 

email. Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips! Het forum is er óók om elkaar op 

weg te helpen en om de allerleukste vondsten te delen. U kunt via het forum de projectbeheerders 

Heleen Wilbrink en Philip Ruijten vragen stellen. 

 

Hoe tag (annoteer) ik?  
U kunt een stukje tekst taggen door het te selecteren en vervolgens op uw rechtermuisknop te 

klikken. Vervolgens verschijnt er een venster met verschillende tags. Daarvan klikt u er één aan. De 

gelabelde tekst krijgt nu een gekleurde achtergrond, en links in uw scherm verschijnt de geplaatste 

tag in een overzicht. 
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In de volgende paragrafen worden de verschillende soorten tags achtereenvolgens besproken. Ook 

geven we een aantal voorbeelden bij elke tag.  

 

Voorkeuren instellen  
Onder het tabblad ‘Voorkeuren’ op VeleHanden kunt u uw persoonlijke voorkeuren vastleggen. De 

teksten zijn onderverdeeld per archief(groep). U kunt aangeven uit welk archief u graag teksten tagt. 

De opties zijn: 

 

VOC Nationaal Archief 

Notarieel Stadsarchief Amsterdam 

Notarieel Noord-Hollands Archief 

Notarieel Regionaal Historische Centra 

 

Kies in het tabblad ‘Voorkeuren’ de plaats/archief waarvan u scans te zien wilt krijgen. Vergeet na 

het aanvinken niet onderaan op ‘Opslaan’ te klikken. Het is natuurlijk ook mogelijk om geen voorkeur 

in te vullen. 
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Aan de slag  
1. Log in op de website en selecteer het project ‘Tag de tekst’.  

2. Bepaal uw voorkeuren onder het daarvoor bestemde tabblad en vergeet ze niet op te slaan. 

3. Start met taggen door op de knop ‘Invoeren’ te drukken. Vervolgens verschijnt een pagina 

van een tekst in beeld.  

4. U kunt inzoomen en uitzoomen door middel van de knoppen rechtsboven in het scherm.  

5. Lees de pagina regel voor regel door en tag de benodigde informatie (hierover meer in de 

volgende paragraaf).  

6. Vindt u de tekst te moeilijk? Druk dan op de knop ‘Te moeilijk’. Betreft het een scan van een 

kaft of lege pagina? Druk dan meteen op de knop ‘Onbruikbaar’.  

7. Als een tekst in een andere taal dan het Nederlands geschreven is, kunt u de status meteen 

op ‘Onbruikbaar’ te zetten. U annoteert deze tekst niet. 

8. Bij alfabetische naamindexen (zie afbeelding hieronder) klikt u op 'Onbruikbaar'. Mocht u 

een lange lijst met namen tegenkomen, een alfabetische naamindex, dan hoeft u deze niet 

te taggen. U klikt op 'Onbruikbaar' kunt verder gaan met een andere scan.  

9. Met de knoppen ‘Bekijk vorige’ en ‘Bekijk volgende’ kunt u de scan bekijken die aan uw 

pagina voorafgaat, of de scan die daarop volgt. Dit is vooral handig voor de teksten van het 

Stadsarchief Amsterdam. Voor de andere teksten van het Nationaal Archief, het Noord-

Hollands Archief en de Regionaal Historische Centra heeft u niet veel aan deze functie, 

aangezien de scans random geselecteerd zijn en geen direct voorgaande en volgende scans 

bevatten.  

10. Als u de scan helemaal hebt geannoteerd (getagd), druk dan onderaan op de oranje knop 

‘Afronden’. Bent u nog niet helemaal klaar en wilt u op een later tijdstip verder gaan? Dan 

gebruikt u de knop ‘Tussentijds bewaren’. Als u dan de volgende keer inlogt op VeleHanden, 

wordt dezelfde scan geopend wanneer u op ‘Invoeren’ klikt. De scan wordt maximaal 48 uur 

voor u bewaard. 

 

 
Voorbeeld van een alfabetische naamindex. 

De drie tags  
We gebruiken drie verschillende tags: locatie, persoonsnaam en tijd. Hieronder lichten we de 

verschillende tags een voor een toe. 

Locatie (Locatie-aanduiding) 
Wanneer een werelddeel, land, regio, plaatsnaam, straatnaam, naam van een rivier, zee, berg, eiland 

of naam van een (bekende) locatie wordt genoemd, tagt u dit stukje tekst als locatie. Dit kan 

bijvoorbeeld ook de naam zijn van een gebouw, zoals de St. Laurenskerk of de Domkerk, of van een 
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huis of herberg. Het gaat erom dat de locatie een naam heeft. Eigennamen van huizen, plantages en 

adressen, of van bouwwerken als forten, vuurbakens en bruggen worden ook getagd. Ziet u ‘in deze 

stad’, dan moet u ‘stad’ niet taggen. Komt u tegen ‘in Amsterdam’, dan tagt u Amsterdam als locatie-

aanduiding. Inmiddels verdwenen locaties worden ook getagd. 

 

Locaties die voorkomen in een titel of organisatie worden niet getagd. Als een locatie is vervoegd als 

bijvoeglijk naamwoord, dan wordt er ook geen tekst getagd. Lidwoorden worden niet overgenomen, 

tenzij ze onderdeel zijn van de geografische locatie: Den Helder, De Rijp, Het Kanaal. Toevoegingen 

die overbodig zijn omdat deze voor de hand liggen hoeven niet ingevoerd te worden. Niet invoeren: 

rivier de Amstel, eiland Terschelling. Amstel en Terschelling worden wel getagd. 

 

Tekst (in het groen) die wel als locatie getagd wordt: 

• ‘een jaer op Batavia sal moeten overblijven’ 

• ‘fort Batavia’ 

• ‘Pakhuis de Eendracht’ 

• ‘Van Ceijlon onder dato’ 

• ‘op voornoemde heuvel Carla de fortificatie werken te versterken’ 

• ‘Na Cormandel hebben wij aangelegt van de scheepen die uijt Japan tot malacca verwagt 

werden, het Jagt Castricum naar Masulipatnam’ 

• ‘tot in het dorpjen Tijorro gelegen aen een spruijtjen genaemt tsikanaboei’ 

• ‘over te gaan tot eene publieke verkooping van boomen te Rheenen’ 

Wanneer een locatie-aanduiding een langere beschrijving is van elementen, dan wordt de 

beschrijving in elementen gesplitst, die elk een tag krijgen. Een straatnaam krijgt een eigen tag. Een 

verdere specificatie als wijk, sectie en/of nummer worden samen getagd als deze direct naast elkaar 

voorkomen. Enkele voorbeelden: 

• ‘wonende in Numero 16 van het Oude Mannenhuis te Haarlem’ (3 tags) 

• ‘wonende in de lange bagijnestraat Wyk 1 No. 1017’ (2 tags) 

• ‘van Santpoort naar Velsen, bij het kadaster dier gemeente bekend in Sectie H nummer 463’ 

(3 tags) 

• ‘woonende in de Vijselstraat, tusschen de Cingel en de Reguliersdwarsstraat binnen dese 

stad’ (3 tags) 

• ‘Een Huisen Erve; staande en Gelegen in de Jansstraat, binnen deze stad, Geteekend  

Wijk Een Numero acht’ (2 tags) 

 

Tekst die niet als locatie getagd wordt: 

• ‘Bantamsse koningen’: een locatie is vervoegd als bijvoeglijk naamwoord  

• ‘notaris van het hof van Holland’: een locatie in een titel/organisatie 

• ‘'t schip de purmer’: een schip valt niet onder de definitie van locatie, ook niet met naam 

• ‘In onze stad zijn veel zieken’: onduidelijk om welke stad het gaat 

• ‘Het water stond uitzonderlijk hoog achter de dijk’: onduidelijk om welke dijk het gaat 

• ‘Gisteravond waaide het dak van de kerk’: onduidelijk om welke kerk het gaat 

 

Tip: een handige website voor VOC-locaties is Atlas of Mutual Heritage: 

https://www.atlasofmutualheritage.nl/. 

 

Andere handige websites zijn: 

Zoeken naar locaties: www.geonames.org 

https://www.atlasofmutualheritage.nl/
http://www.geonames.org/
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VOC-informatie database: https://www.vocsite.nl/index.html 

VOC-informatiesite: http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/vocoutp 

Voor informatie (over schepen, personen, locaties, etc.): http://www.delpher.nl/ 

En tot slot Google Translate (voor b.v. Maleis), de zoekfunctie in Wikipedia en Google Earth/Maps 

voor verificatie van plaatsnamen. 

 

Persoonsnaam (Persoonsnaam-aanduiding) 
Wanneer de naam van een persoon wordt genoemd, tagt u dit stukje tekst als persoonsnaam. Hier 

volgt een overzicht van wat wel en niet te taggen. 

 

Wel te taggen: 

• De naam  

• Als iemand enkel bij zijn of haar achternaam genoemd wordt, moet deze wel getagd worden.  

• Persoonsnamen van de notaris en de 'professionele' getuigen die in notariële akten genoemd 

worden, worden ook ingevoerd, net als de namen van andere professionele betrokkenen, 

zoals hoofdofficier, procureurs, taxateurs en schatsters.  

• Toevoegingen als 'de oude' of 'junior' aan een achternaam worden samen met de naam 

ingevoerd als één tag.  

• Als een persoon met zowel zijn beroep als (achter)naam wordt genoemd, dan moeten alleen 

de (achter)naam getagd worden.  

 

Niet te taggen: 

• Aanspreekvormen, titels etc. Als een persoon met zowel titel(s) als naam wordt genoemd, 

dan tagt u alleen de naam en niet de titel.  

• Wanneer alleen een voornaam genoemd wordt, moet deze niet getagd worden.  

• Ook een titel zonder enkele specificatie (bijvoorbeeld ‘Zijne Hoogheid’ of ‘Edele’) moet niet 

getagd worden. 

• Wanneer enkel een beroep wordt genoemd (slager, koopman, visser, pastoor, 

burgemeester) moet dit niet getagd worden. 

• Is er geen sprake van een persoon, maar een organisatie, collectief of firma als 'Hope & Co', 

'Bewinthebberen der Oostindische compagnie' of de 'Diaconie van de Lutherse gemeente' 

dan worden deze niet als persoonsnamen getagd. 

 

Hier volgen enkele voorbeelden. 

 

Tekst (in het groen) die wel als persoonsnaam getagd wordt: 

• Anna Uijlenbroek, weduwe van Caspar Huijsingh (twee tags) 

• Hanna Margaretha Lauch weduwe Hendrik Takkenberg (twee tags) 

• Generaal Karel Blijenberg (1 tag) 

• Pieter Hooft (1 tag) 

• was getekent W: Basting, Corn: Schull, Ian Geijsselbergh, Hendrick Vande Water (4 tags) 

 

Tekst die niet als persoonsnaam getagd wordt: 

• Zijne Hoogheid 

• de Burgemeester 

• de pastoor 

• Piet 

https://www.vocsite.nl/index.html
http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/vocoutp
http://www.delpher.nl/
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Tijd (Tijds-aanduiding) 
Het is de bedoeling dat dag+maand, dag+jaar, dag+maand+jaar, maand, maand+jaar en jaar getagd 

wordt. Dag alleen wordt niet getagd. Een schrijver kan de tijds-aanduiding op veel verschillende 

manieren genoteerd hebben. De eenvoudigste manier is wanneer hij zijn zin begint met ‘12 Jan.’, 

‘November’ of ‘1704’. In zo’n geval tagt u dit als tijds-aanduiding. Wanneer de datum wordt 

aangeduid met ‘17 dito’ of ‘10e deeser maand’, dient u dit niet als tijds-aanduiding te taggen omdat 

de omschrijving te onspecifiek is. Als meerdere data achter elkaar worden genoemd, tagt u deze 

allemaal apart.  

 

Tekst (in het groen) die wel als tijds-aanduiding getagd wordt: 

• Waarvan de Intressen à twee en een half percent betaald zijn tot den Eersten January 

achttienhonderddertien (1 tag) 

• Gezien op scheepsboord. Gouda 27 mei 1814 s' middags twee uuren = getek=d J. van 

Awerhage (tag van de tijds-aanduiding) 

• Ultimo april 

• Primo december 

 

Tekst die niet als datum getagd wordt:  

• ‘dit Voorjaar’: te onspecifiek 

• ‘de Courant van bovengenoemde datum ’: geen concrete datum waarop iets is gebeurd, 

maar de verwijzing naar een bron 

• ‘7 April - gisternacht stormde het bijzonder hard’: in zo’n geval moet alleen de datum van 

opschrijven (dus 7 April) getagd worden 

 

Belangrijke aandachtspunten 

Wijzigingen ongedaan maken  
Als u een verkeerde tag heeft geplaatst, of te veel of te weinig tekst hebt geselecteerd, kunt u de tag 

verwijderen door in het veld links op het kruisje te klikken naast de tag. Als u per ongeluk de 

transcriptie wijzigt, dan kunt u dit ongedaan maken met de knoppen boven het transcriptieveld. 

 

Fouten in de transcriptie van te taggen tekst mogen verbeterd worden  
Het kan zijn dat u een scan voor u krijgt waarin een deel van de tekst (transcriptie) niet 100% klopt 

met de scan. Als de transcriptie niet klopt van een te taggen tekst, mag u dat verbeteren. 

Verbeteringen zijn welkom als u zeker meent te weten wat verbeterd moet worden. Het is niet 

verplicht om verbeteringen door te voeren. Fouten in tekstendelen die niet getagd hoeven worden 

laat u zoals ze zijn, ook als u hier fouten in ziet. 

 

Overige opmerkingen  
• Doorgehaalde tekst wordt ook getagd.  

• Als de scan geen te annoteren tekst bevat (bijvoorbeeld als er weinig of geen tekst op staat, 

zoals bij de voor- of achterkant van een kroniek), kunt u meteen op ‘afronden’ klikken. 

• Het kan zijn dat een te taggen tekst (entiteit) over meerdere regels verspreid staat. Dat is 

geen probleem: u maakt één tag over verschillende regels heen 
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• Tot slot: in dit project vragen wij u het veld Opmerkelijk niet te gebruiken 

 

Credits 
Wij hebben bij het schrijven van deze invoerinstructie dankbaar gebruik mogen maken van de 

invoerinstructie van Nieuws 2.0! Lokale kronieken, 1500-1850 van het project Chronicling Novelty en 

van de invoerinstructie van het project Alle Amsterdamse Akten van het Stadsarchief Amsterdam. 

Voor de geüpdatete versie danken wij de vele vrijwilligers op het forum voor de vragen en 

verbetersuggesties. 


