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LET OP: Bij dit project staan geen vaste aantallen personen op een scan. Bekijk de scan altijd 

helemaal tot onderaan om er zeker van te zijn dat u alle personen heeft ingevoerd. 

Uitgangspunten: 

 De gevraagde gegevens worden ingevoerd exact zoals ze op de scan staan.  

 De adresgegevens worden één keer per scan ingevoerd. Ze worden per persoon automatisch 

herhaald. 

Toelichting voor alle velden: 
 

 Als een scan een onbewoond pand (vaak een pakhuis, fabriek, koetshuis etc.) betreft, voert u 

uitsluitend het bladnummer en adres in. In de regel voor de eerste bewoner vult u #### in 
voor de verplichte namen en @@-@@-@@@@voor geboortedatum. Zo is het mogelijk de 

scan op te slaan. 
 Als u een scan met enkel een bladnummer of een kaft aantreft, wordt deze aangemerkt als 

onbruikbaar met de knop onder de invoervelden. 

 Een X of andere aantekening bij straatnaam, huisnummer of bladnummer kunt u negeren. 

Waarschijnlijk betreft dit een controle door de toenmalige administratie. 

 Idem, id, of “ wordt niet overgenomen. In zo’n geval kunt u in de regel daarboven (of daar 

weer boven) zoeken naar de eerste uitgeschreven naam en deze invoeren.  
 U kunt de naam of plaats uit het bovenstaande veld kopiëren d.m.v. / tab. 

 Er staat geen vast aantal namen op een pagina. Na invullen van een regel, kan met de tab-

toets een nieuwe regel worden toegevoegd, net zo lang tot alle namen van de scan zijn 

ingevoerd.  
 Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om 

verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld: ’s Hage. Uitzondering 

op deze regel is een aanduiding als Alphen a/d Rijn. Dit graag invoeren als Alphen aan de 

Rijn. Leestekens zoals haakjes of schuine strepen worden namelijk niet ingevoerd. 
 Ook doorgehaalde gegevens worden ingevoerd. Als er gegevens zijn doorgehaald én 

verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden ingevoerd. 

 Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen. 

 Wanneer een letter ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare letters worden door evenzoveel @ vervangen. 
 Wanneer gegevens in een veld ontbreken, wordt #### ingevoerd. Alleen het veld 

tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets overheen gesprongen worden. 

 Alle bewoners van een adres worden ingevoerd. Inwonend personeel werd tussen de familie 

vermeld als ind of in dienst. Inwonende studenten of andere kostgangers werden doorgaans 
als inw of inwonend aangeduid. 

 Als een persoon meer dan eens op een scan voorkomt, wordt deze ook meerdere keren 

ingevoerd. Later worden verdubbelingen die naar dezelfde scan verwijzen uit de index 

gehaald. 
 Komt u er niet uit, stel gerust een vraag via het forum. Wij proberen uw vraag zo snel 

mogelijk te beantwoorden. Wij zijn afwezig op vrijdag, zaterdag en zondag. 

 

Toelichting per veld: 

 

Adresgegevens 
 

Bladnummer (rechts boven) 

 Doorgaans is er voor één adres één bladnummer / scan.  



 Indien er heel veel mensen op één adres woonden of er veel werd verhuisd, zijn er voor één 

adres meerdere bladen / scans. Dit wordt aangegeven met: vervolg op blad A en vervolg van 

blad B. 

 
Straatnaam (links boven) 

 Als er slechts één straatnaam wordt vermeld, graag invoeren in veld straatnaam. 

 Een doorgestreepte straatnaam vermelden in veld oude straatnaam. 

 Als er achter de straatnaam een nieuwe straatnaam tussen haakjes of achter een / staat, 

voert u deze straatnaam in als oude straatnaam. 
Voorbeeld: Achter de Dom / Domtrans voert u in als: Achter de Dom in veld straatnaam en 

Domtrans in veld oude straatnaam. 
 Op de rechterpagina treft u soms in potlood aanduidingen aan als pakhuis, stal of een 

verwijzing naar een andere straatnaam op een vervolgblad. Deze potlood aantekeningen mag 

u allemaal negeren. 

 
Huisnummer (rechts boven) 

 Als er slechts één huisnummer wordt vermeld, graag invoeren in veld huisnummer. 

 Een doorgestreept huisnummer vermelden in veld oud huisnummer. 

 Huisnummer toevoegingen zijn b.v. bis, boven etc. 

 Een vervallen (ook wel vermeld als geamoveerd of gesloopt) huisnummer vermelden als 0 in 

het veld huisnummer. 
 Indien er 3 of meer huisnummers worden vermeld bij één pand, dan is het niet 

doorgestreepte huisnummer het toen geldende huisnummer en de eerste variant is het oude 

huisnummer. De overige huisnummers worden niet ingevoerd. 

 

Persoonsgegevens 
 
Achternaam en tussenvoegsel (kolom 3): 

 Voer de achternaam volledig in. Als er id of “ staat, wordt de voorgaande achternaam 

overgenomen. 

 De tussenvoegsels staan in kolom 3 genoemd bij de achternaam, meestal erachter. Type het 

tussenvoegsel in het daarvoor bestemde invoerveld. 
 Twijfelt u over een naam, kijk dan eens op www.wiewaswie.nl of op 

www.meertens.knaw.nl/nfb 

 Weduwen worden niet als zodanig ingevoerd. U hoeft enkel de meisjesnaam in te voeren en 

niet de naam van de overleden echtgenoot. 
 

Voornaam (kolom 4): 
 Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, alleen gescheiden door een spatie. 

Het komt voor dat iemand zoveel voornamen had dat ze over twee regels verspreid zijn. 

 Afkortingen van voornamen (bijvoorbeeld Wilha of Catha) worden letterlijk overgenomen en 

dus niet ‘opgelost’. 

Geboortedatum (kolom 7): 

 De datum uit kolom 7 wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven dd-mm-jjjj. Zo 

wordt bijvoorbeeld 21 dec 1860 ingevoerd als: 21-12-1860. 

 Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers, bijvoorbeeld 56. Dit 

moet worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal, dus 1856.  

Geboorteplaats (kolom 8): 

 Afkortingen (bijvoorbeeld Abcoude Pdij) worden letterlijk overgenomen en niet voluit 

ingevoerd. Leestekens of een eventuele punt achter een afkorting worden niet overgenomen  
 

De meest voorkomende fouten bij het invoeren zijn: 

- Wijzigingen in namen of data van bewoners worden niet overgenomen. Het is de bedoeling 

dat u de gewijzigde gegevens invoert, niet de doorgehaalde gegevens. 

http://www.meertens.knaw.nl/nfb


- Invoerders vergeten de laatste bewoners in te voeren doordat ze niet door scrollen naar het 

einde van de scan. 

- Een dubbel s in een naam wordt ingevoerd als een dubbel f. 

- Bij weduwen wordt ook de naam van de overleden man ingevoerd; dat is niet de bedoeling. 

Uitsluitend de meisjesnaam volstaat. 

- Gegevens van onbewoonde panden worden niet ingevoerd. 

VOORBEELD INVOER BEVOLKINGSREGISTERS 

 
1. Neem de straatnaam over van de bovenste regel op de linker pagina van de scan. U voert per 

scan slechts één keer de straatnaam in. Helemaal linksboven ziet u de wijkaanduiding (in dit geval 
II). Dit wijknummer hoeft u niet in te voeren. 

 

 
 
 

 
2. Neem het huisnummer, bladnummer en eventuele vorige of volgende bladnummers over van de 

bovenste regel op de rechter pagina van de scan. U vult per scan slechts één keer deze gegevens 
in. Als een straatnaam of huisnummer is doorgestreept, vermeld dan de doorgestreepte 

straatnaam of huisnummer bij oude straatnaam of oud huisnummer. 

 
 

 
 
 

 
 



Negeer aanduidingen als X of andere toevoegingen zoals hierboven. Soms is de 7 wat onduidelijk 

geschreven. In dit geval is het bladnummer 572, dus niet 512. 

3. Ook een scan van een onbewoond pand dient te worden ingevoerd. Dit werkt als volgt. U vult de 
adresgegevens in en vervolgens voert u in de regel voor de eerste bewoner de velden in met 

#### voor de verplichte namen en @@-@@-@@@@ voor de geboortedatum. U hoeft niet te 
vermelden dat het pand onbewoonbaar of vervallen is. Het ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 

4. Neem de achternaam, eventuele tussenvoegsels en voornamen over uit kolommen 3 en 4 op de 
scan. Als een naam is doorgestreept en verbeterd, voer dan de verbetering in.  

 Neem de geboortedatum over uit kolom 7 op de scan. Deze datum moet in een 8-cijferig format 

worden ingevoerd (dd-mm-jjjj). Voorloopnullen worden automatisch aangevuld. 
 

 

 
 

 
5. Neem de geboorteplaats over uit kolom 8 van de scan. Verouderde schrijfwijzen of afkortingen 

worden letterlijk ingevoerd. 
 



 

 

 
6. Herhaal dit tot het eind van de pagina. Na invoer van iedere regel verschijnt er vanzelf een 

nieuwe regel in het invoerscherm, zodat er altijd voldoende regels om in te voeren zijn.  

 


