
Instructies 

Leuk dat je mee wilt helpen! Hieronder vind je de instructie. 

 

Algemeen: 

-Op een bladzijde uit het bevolkingsregister staan meestal meerdere personen vermeld. Vul s.v.p. 

alle personen in (voeg een persoon toe d.m.v. de knop 'item toevoegen' rechtsonder het laatste 

invoerveld). 

-Een y wordt als een ij ingevoerd (behalve bij buitenlandse namen en dan nog alleen als je zeker 

weet dat het in die gevallen een y moet zijn). 

-Idem, id of " wordt niet overgenomen. Zoek in zo'n geval in de regel daarboven (of daar weer 

boven) naar het eerste uitgeschreven gegeven in dezelfde kolom en voer dit in. 

-Door verhuizing of overlijden werden gegevens vaak doorgehaald. Mits leesbaar, worden deze 

tóch ingevoerd, behalve als ze op de scan al verbeterd zijn, dan hoeft alleen de verbeterde tekst te 

worden ingevoerd. 

-Tip: als je een naam van een persoon of plaats niet helemaal kunt lezen, gebruik dan onze 

genealogische database (www.bhic.nl/stamboom) om te zoeken naar namen. Soms blijken namen 

die je leest en die je zelf raar vindt in vroeger tijden heel gewoon te zijn geweest! 

-Let op! Niet alle invoervelden zijn van toepassing op elke persoon. Het is dus mogelijk dat een 

of meerdere invoervelden leeg blijven. 

-Mocht je iets niet kunnen lezen, graag @@@@ invullen in (een gedeelte van) het invoerveld. 

 

Instructie per invoerveld: 

-Achternaam: exact overnemen (zonder tussenvoegsel). 

 

-Tussenvoegsel: exact overnemen indien aanwezig. 

 

-Voornamen: exact overnemen. 

 

-Geslacht: kies man of vrouw. Indien niet aanwezig mag het veld leeg worden gelaten. 

 

-Geboortedatum: dd-mm-jjjj (als er slechts een jaar of maand en jaar zijn vermeld, dan invullen 

als bijvoorbeeld 00-00-1878 of 00-04-1900). 

 

-Geboorteplaats: moderne spelling aanhouden (bijv. Vinkel i.p.v. Vinckel). Bij buitenlandse 

plaatsen het land toevoegen tussen ronde haakjes, bijv. ''Antwerpen (België)''. Provincie alleen 

vermelden als plaats vaker voorkomt in Nederland (bijv. Velp, Haren of Afferden) en dit er 

expliciet bij staat geschreven. Provincie hoeft NIET tussen ronde haakjes, maar als bijvoorbeeld 

''Velp Gelderland'' 

 

-Leeftijd: neem bij een leeftijd alleen het aantal jaren over. Zo wordt 21 jaren oud simpelweg als 

21 ingevoerd. Bij een andere genoemde tijdseenheid deze ook invullen (bijv. ''6 dagen''). 

 

-Beroep: exact overnemen indien vermeld (geen hoofdletter gebruiken). 

 

-Overlijdensdatum: dd-mm-jjjj, (als er slechts een jaar of maand en jaar zijn vermeld, dan 



invullen als bijvoorbeeld 00-00-1878 of 00-04-1900). 

 

 

Andere vragen, problemen en/of onduidelijkheden? Mail ons via hetvolk@bhic.nl. 

 

 

Veel succes!  
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