
INVOERINSTRUCTIE

Uitgangspunt:

• De gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. 

 Er zijn echter uitzonderingen, of zaken die extra aandacht verdienen. 

Algemeen:
• Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. 

Dit om verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen.
• Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze 

tóch ingevoerd.
• Diakritische tekens worden niet ingevoerd, omdat deze ook niet door 

zoekmachines worden herkend. François wordt op VeleHanden dus Francois en 
René wordt Rene.

• Leestekens zoals haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd.
• Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ 

ingevoerd. Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel 
apenstaartjes vervangen.

• Wanneer een heel veld op de scan is leeg gelaten, dan wordt #### ingevoerd. 
Alleen het veld Tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets 
overheen gesprongen worden.

• Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een kaft 
is), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met de knop onder de invoervelden.

Bij de velden Achternaam, Tussenvoegsel en Voornaam:
• Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, alleen gescheiden door 

een spatie.



• Portugese of Spaanse namen worden overgenomen zoals ze op de scan staan.
• Patroniemen worden achter de voornaam opgenomen, alleen gescheiden door een 

spatie.

Bij het veld Geboorteplaats:
• Neem letterlijk over wat er staat in het veld Geboorteplaats achter het cijfer 1 op 

de scan. 
• Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Leestekens of 

een eventuele punt achter een afkorting worden niet mee overgenomen. 
Voorbeelden zijn Amst, Helder, s Hage.

• Als er een aanduiding van een provincie direct achter een geboorteplaats wordt 
vermeld, wordt deze ook overgenomen in hetzelfde veld, achter de geboorteplaats 
(bijvoorbeeld: Rijswijk NBr).

• Als er een aanduiding van een land direct achter de geboorteplaats wordt 
vermeld, wordt deze ook overgenomen in hetzelfde veld, achter de geboorteplaats 
(bijvoorbeeld: Macao in China)

• Woorden als idem, id, of alsvoren worden niet overgenomen. In zo’n geval wordt 
in de regel daarboven (of daar weer boven) gezocht naar de eerste uitgeschreven 
plaatsnaam. Deze wordt als geboorteplaats overgenomen. 

• Als bij de geboorteplaats onbekend staat, wordt dit letterlijk ingevoerd: onbekend.

Bij het veld Geboortedatum:
• Data worden in een vast formaat met cijfers weergegeven. Zo wordt 4 juli 1825 

ingevoerd als: 04-07-1825.

Op de volgende pagina nog enkele voorbeelden van voor sommigen lastige hoofdletters.




	INVOERINSTRUCTIE
	Uitgangspunt:
	Algemeen:
	Bij de velden Achternaam, Tussenvoegsel en Voornaam:
	Bij het veld Geboorteplaats:
	Bij het veld Geboortedatum:



