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Invoerinstructie West-Friese lidmaten 
 
Het indexeren van lidmatenregisters van West-Friese kerken 
 
Versie: 3.0   6 november 2013 
 
 
Op de scans zijn gegevens genoteerd van mensen die ingeschreven of uitgeschreven werden als 
lid van een bepaalde protestantse gemeente.  
 
Er kan van alles genoteerd zijn over deze mensen, maar wij vragen u om alleen de 
basisgegevens in te voeren.  
 
Deze basisgegevens zijn: 
 
Datum inschrijving 
Voornaam 
Tussenvoegsel 
Patroniem 
Achternaam 
Datum uitschrijving 
Huisvrouw/weduwe van 
 
Er staat geen vast aantal namen op een pagina. Na invullen van een regel, kunt u met de TAB-
toets een nieuwe regel toevoegen, net zo lang totdat u alle namen op de scan heeft ingevoerd. 
 
 
 
Toelichting 
 
Het is heel belangrijk voor ons dat u alles exact overneemt zoals het er staat. Dus afkortingen en 
onmogelijke data (31 februari bijvoorbeeld) neemt u gewoon zo over. Dat lijkt misschien gek, 
maar het helpt ons om de invoer te controleren op juistheid. We maken alleen een uitzondering 
voor namen, dat leggen we hieronder uit. 
Als u bepaalde letters of cijfers niet kunt lezen, vervangt u deze door een @ per onleesbaar 
karakter. 
U kunt velden gewoon leeg laten als de gevraagde informatie niet op de scan staat. Een 
uitzondering is het veld voornaam, hier moet u altijd iets invullen. Als er niets staat, of u de 
voornaam niet kunt lezen, vult u vier hekjes (####) in. 
 
U springt van veld naar veld met de TAB-toets.  
 
Hieronder geven we eerst uitleg bij de velden, daarna geven we nog wat algemene aanwijzingen. 
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Datum inschrijving 
Heel vaak staat er geen volledige datum, daar moet u op de volgende manier mee omgaan. 
Staat er alleen een jaar dan vult u 0-0-jjjj in, een maand en een jaar als 0-mm-jjjj en een 
volledige datum als dd-mm-jjjj. Maar kunt u een cijfer niet lezen, dan gebruikt u uiteraard een @. 
Hoe herkent u een datum inschrijving? Het is niet altijd makkelijk om te weten of een datum nu 
een inschrijving of een uitschrijving betreft. In de volgende gevallen kunt u er zeker van zijn: 

- als er belijdenis, aangenomen, ingekomen of “met attestatie van” bij de datum staat 
- als er een lijst staat van alle leden van de gemeente met een datum er boven 
 

 
Voornaam 
Als iemand meer voornamen heeft, neemt u ze allemaal over. Begin elke naam met een 
hoofdletter, ook als er kleine letters staan. Dit is het enige verplichte veld, u moet hier altijd iets 
invullen. Is er geen voornaam bekend, dan vult u #### in. 
Indien een voornaam ontbreekt maar wel een relatie tot een ander persoon staat vermeld 
(“Weduwe van”, “Huisvrouw van”), zie uitleg van het laatste veld. 
 
 
Patroniem 
Sommige achternamen kennen een patroniem: dit is een naam die aangeeft hoe de vader 
heet. Deze “extra” achternaam neemt u over in het veld Patroniem. Begin een patroniem altijd 
met een hoofdletter, ook als er een kleine letter staat. 
Een voorbeeld aan de hand van een beroemde West-Fries maakt dat duidelijk. Als u Jan Pietersz 
Coen tegenkomt, noteert u Jan als voornaam, Pietersz als patroniem en Coen als achternaam. 
 
 
Achternaam 
Begin een achternaam altijd met een hoofdletter, ook als er een kleine letter staat. 
Het komt regelmatig voor dat iemands achternaam een beroep is, Timmerman, Bakker, Visser 
etc. Het kan dan wel eens onduidelijk zijn of hier de achternaam of het beroep wordt aangeduid. 
Als er verder geen achternaam staat, dan mag u aannemen dat het beroep de achternaam is. In 
andere gevallen noteert u het beroep niet. 
Een voorbeeld: Jan Bakker Visser heeft de achternaam Bakker en is van beroep visser. Visser 
neemt u dus niet over. 
Eenzelfde geval is het gebruik van De Jonge/ De Oude. Als er geen andere achternaam staat, 
neemt u dat over als achternaam. Als het aan de achternaam is toegevoegd, dan wordt het 
gebruikt als junior/ senior en laat u het weg.  
Soms staat er junior of senior bij de achternaam, dat hoeft u dus niet over te nemen. 
 
Een enkele keer wordt iemand met twee achternamen aangeduid, er staat dan bijv. Visser alias 
Groot. Dat neemt u exact zo over. 
 
 
Datum uitschrijving 
Heel vaak staat er geen volledige datum, daar moet u op de volgende manier mee omgaan. 
Staat er alleen een jaar dan vult u 0-0-jjjj in, een maand en een jaar als 0-mm-jjjj en een 
volledige datum als dd-mm-jjjj. Maar kunt u een cijfer niet lezen, dan gebruikt u uiteraard een @. 
Hoe herkent u een datum uitschrijving? Het is niet altijd makkelijk om te weten of een datum nu 
een inschrijving of een uitschrijving betreft. In de volgende gevallen kunt u er echter zeker van 
zijn: 

- als er overleden, obit, of obiit bij de datum staat 
- als er “(vertrokken) naar plaatsnaam” bij de datum staat 
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Huisvrouw/weduwe van 
Soms wordt een persoon niet met zijn eigen naam, maar alleen in relatie tot een ander persoon. 
aangeduid. Bijvoorbeeld “Weduwe van”, “Huisvrouw van” of “Zoon van” gevolgd door de naam 
van de (overleden) echtgenoot of vader. In dat geval zet u #### in het veld voornaam en 
noteert u de relatie plus volledige naam van de relatie in dit veld. 
Bijvoorbeeld “Weduwe van Jan Pietersz Eenarm” of “Dienstmaagd van Pieter Grooteman”. 
 
Dit veld vult u alleen als de naam van de lidmaat ontbreekt! 
 
 
 
Algemene regels voor alle velden 
 
Een bijzondere uitdaging voor u als vrijwilliger is het lezen van deze historische teksten. Ze staan 
immers vol met afkortingen en samentrekkingen, die de interpretatie moeilijk kunnen maken. 
Hoe moet u nu omgaan met de eigenaardigheden van oud schrift bij het overnemen van 
gegevens? Het is onmogelijk hier alle problemen te bespreken, daarom geven we u een paar 
eenvoudige richtlijnen mee. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het 
Westfries Archief. 
 
U neemt in principe letterlijk over wat er staat. 
 
Leestekens en afkortingstekens neemt u niet over. Wees wel alert op leestekens die aangeven 
wat de betekenis van een letter is. Zo wordt de v vaak als u geschreven en een u als ù. Een 
voorbeeld: uúúr noteert u als vuur.  
 
De y en ij noteert u altijd als ij. 
 
Verkleiningen van voornamen laat u eindigen met “je”. Dus Pietertie wordt Pietertje en Maartije 
wordt Maartje. 
 
Als er “idem” staat of een herhalingsteken (“) vult u het woord of de datum waar het betrekking 
op heeft. 
 
Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, voert u ze toch in. Maar als de 
gegevens zijn doorgehaald én verbeterd, vult u alleen de verbetering in. 
 
U kunt diakritische tekens (zoals é, ë, ö) en hoofdletters exact overnemen. Leestekens zoals 
haakjes of schuine strepen slaat u over. 
 
 
 
Algemene regels voor de scans 
 
Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven 
pagina of een kaft is), kunt u deze als onbruikbaar aanmerken met de knop onder de 
invoervelden. 
 
Als een persoon meer dan eens op een scan voorkomt, voert u deze net zo vaak als zijn naam 
voorkomt. 
 
Doorgestreepte lidmaten neemt u ook over! Zie pagina 1 van deze instructie hoe om te gaan met 
onleesbare namen of tekens. 
 

http://www.westfriesarchief.nl/over-ons/vele-handen
http://www.westfriesarchief.nl/over-ons/vele-handen
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Als de namen in meerdere kolommen staan, werkt u van boven naar beneden en van links naar 
rechts. Dus u doet eerst de linkerkolom en dan de rechterkolom. Als een pagina halverwege 
gesplitst is, bijvoorbeeld doordat een nieuw jaar begint of er een ander adres staat, voert u eerst 
dat deel helemaal in. 
 
Als een persoon meer dan eens op een scan voorkomt, voert u deze net zo vaak als zijn naam 
voorkomt. 
 
Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de projectbeheerder via het forum. 
 
  
 
Checklist bij invoer 
 

1. Heeft u alle namen van de scan ingevoerd? 
2. Heeft u alle jaartallen correct ingevoerd? 
3. Wees alert op “bekende” namen. Soms worden deze anders geschreven dan u verwacht. 
4. Als u iets bijzonders bent tegengekomen (beroemd persoon, bijzonder beroep etc), 

vergeet dit niet te melden via de opmerkelijk knop. 
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