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Algemeen 

• Je zult niet steeds in alle velden iets kunnen invoeren. Vaak zijn op een scan alleen de naam 

en eventueel geboortedatum en -plaats van een persoon vermeld. 

• De meeste documenten bevatten alleen aan de voorzijde in te voeren gegevens (te zien 

rechts op een scan), maar soms bevat een document ook aan de achterzijde gegevens (links 

op een scan). Even opletten dus. Staan er zowel links als rechts op een scan 

persoonsgegevens, voer deze dan op hetzelfde invoerscherm in. 

• Soms bevat een scan een klein briefje wat bovenop een groter document ligt. Voer alleen de 

gegevens in van het bovenop liggende document. 

• Soms ligt een document gekanteld. Helaas bevat de viewer voor de scan geen roteerknop. 

Het gaat bij dit soort gekantelde documenten hooguit om één of twee in te voeren personen. 

Sorry voor het ongemak, maar je zult in deze gevallen even je hoofd moeten draaien in plaats 

van de scan… 

• Als je de gegevens op de scan niet kunt lezen, voer dan in het bewuste veld @@@@ in voor 

de delen die je niet kunt lezen. Bijvoorbeeld @@@driks. Voor een datum die je niet kunt 

lezen, voer 00-00-0000 in (want een @ werkt niet in het datumveld). 

• Als er op één scan meerdere personen zijn vermeld, maak dan nieuwe regels aan met de 

knop ‘item toevoegen’. 

• Vergeet na het invoeren van de informatie over álle personen die vermeld zijn op een scan 

niet om de gegevens op te slaan met de knop ‘taak opslaan’. 

• Als een scan niet (goed) leesbaar is, niet wil laden of er simpelweg geen in te voeren 

persoonsgegevens op voorkomen, dan kun je deze overslaan met de knop ‘taak overslaan’. 

• Opmerkingen bij een scan, zoals problemen of bijzondere vondsten, kunnen worden 

doorgegeven met de knop ‘opmerking verzenden’. In  dit opmerkingenveld géén extra 

informatie over personen invoeren. Deze informatie wordt namelijk niet bij deze 

persoon/scan opgeslagen, maar rechtstreeks aan de projectbeheerders gestuurd. 

• Voor vragen, opmerkingen, problemen enz., neem contact op met de projectbeheerders via 

hetvolk@bhic.nl. De beheerders zijn Hilde Jansma en Christian van der Ven. 

 

Namen 

• Neem persoonsnamen in principe zo letterlijk mogelijk over. 

• Als alleen de voor- of achternaam op de scan is vermeld, voer dan verder “N.N.” in (afb. 1). 

• Soms staan voornamen op de scan gescheiden door komma’s, deze voeren we niet in: 

“Adrianus, Bernardus, Cornelis” dus gewoon invoeren als “Adrianus Bernardus Cornelis” 

• Soms zijn voornamen afgekort, maar niet met een enkele voorletter, maar met meerdere, 

bijvoorbeeld “Ph.H.” Voer dan een spatie in tussen de afgekorte naam en de overige 

voorletters, dus “Ph. H.” (afb. 2). Bij enkele voorletters géén spaties invoeren, dus “P.H.” en 

niet “P. H.” en “Ph. P.H.” en niet “Ph. P. H.” 

• Het tussenvoegsel “v.” mag je als “van” invoeren, maar “v.d.” of “v/d” invoeren als “v.d.”, 

aangezien je niet weet of het “van de” of “van der” zou moeten zijn. 
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Afb. 1: Achternaam invoeren als “Schipper”, voornaam als “N.N.” 

 

 
Afb. 2: Voornaam invoeren als “Ph. H.”, geboortedatum invoeren als 08-04-1895 

 

• Vaak is het van personen onduidelijk of ze in Interneringskamp Vught verbleven, in een ander 

kamp of in het geheel niet vastzaten. Het is dan onduidelijk of ze wel of niet moeten worden 

ingevoerd. 

Graag álle namen/personen invoeren, behalve die van personen die ambtshalve bij het kamp 

of de recherche betrokken waren (agenten, wachtmeesters, politiecommissarissen, de 

kampcommandant enz.) 

Dus álle namen invoeren van gevangenen en geïnterneerden, in Vught of elders, 

voortvluchtigen, verdachten, getuigen, personen naar wie onderzoek werd gedaan en alle 

andere namen waarvan de rol van die personen onduidelijk is. 

Wanneer je dus twijfelt, voer de gegevens dan in, of vraag het na bij ons, dan kijken we mee. 

• In verschillende documenten, zoals getuigenverklaringen, worden behalve de namen van de 

getuige(n) vaak ook andere personen met naam genoemd (soms alleen met de achternaam). 

Die namen vallen níet snel op, maar moet je dus doorgaans wél invoeren. Vaak zijn het 

bijvoorbeeld namen van medegevangenen. 

• Soms kom je een lijstje tegen met namen. Let er dan op, dat er ook elders in het document – 
of aan de andere kant van de scan – toch ook nog andere personen vermeld kunnen staan. 

• Soms kom je dezelfde persoon in meerdere scans achter elkaar tegen. Neem dan de 
gegevens van deze persoon die op de huidige scan vermeld over. Níet die gegevens zelf 
aanvullen met wat je nog van eerdere scans denkt te hebben onthouden. Bijvoorbeeld als je 
op de huidige scan alleen voorletters vermeld ziet staan, terwijl een paar scans daarvoor de 
naam voluit was vermeld. Dit zelf aanvullen geeft namelijk het risico op foutjes. 

• Komt op dezelfde scan een persoon met twee verschillende namen voor en is onduidelijk wat 
de juiste variant is? Neem dan beide varianten als ware het aparte personen over. 

 

Datums 

• Als van een geboorte- of overlijdensdatum alleen een maand en jaar of alleen een jaar zijn 

vermeld, vul de datum dan aan met 00. Als bijvoorbeeld alleen 1910 is vermeld, voer de 

datum dan in als 00-00-1910. 

• Als van het jaar niet de eeuw is opgenomen, let dan op of de datum in de 19e of 20e eeuw 

gelegen is: 21-7-23 wordt 21-07-1923 (afb. 3) maar 8-4-95 wordt 08-04-1895 (afb. 2). 



 
Afb. 3: Plaatsnaam Zelhem invoeren als woonplaats, geboortedatum invoeren als 21-07-1923 

 

• Het veld leeftijd hoeft alleen te worden ingevoerd als de leeftijd specifiek op de scan is 

vermeld en er geen geboortedatum is vermeld. Met andere woorden, je hoeft de leeftijd niet 

op basis van de vermeldde geboortedatum zelf uit te rekenen en in te voeren. 

• Niet altijd staat bij een datum expliciet bij of het een geboortedatum betreft of een andere 

datum, zoals de datum waarop iemand werd ingesloten. Meestal kun je dit dan wel uit de 

context afleiden. Bij twijfel, vraag het gerust even na bij ons. 

 

Plaatsen 

• Neem plaatsnamen over in moderne spelling. Voorbeelden: Den Bosch wordt 

’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel wordt Sint-Michielsgestel. Bij twijfel of onbekende 

plaatsen, graag letterlijk overnemen. 

• Niet altijd staat bij een plaats expliciet bij of het een geboorteplaats of woonplaats betreft. 

Meestal kun je dit dan wel uit de context afleiden. Bij twijfel, vraag het gerust even na bij 

ons. 

 

Laatste wijziging: 30 oktober 2019 (laatste wijzigingen zijn gemarkeerd) 


