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Helptekst Entiteit Bidprentjes 

Deze invulhulp is bedoeld voor deelnemers van CollectieGelderland die gebruik maken van het 
collectiebeheersysteem Memorix Maior. Alle velden in de entiteit ‘Bidprentjes’ worden uitgelegd en 
toegelicht aan de hand van een voorbeeld.  

 

Detail van het invulformulier in de entiteit ‘Bidprentjes’ 

 

Algemene informatie 

Gebruik de entiteit ‘Bidprentjes’ om beschrijvingen van bidprentjes te maken die via het DAM van 
Memorix Maior (het bestandsbeheer gedeelte = Digital Asset Management) zijn geüpload. Via het 
Media venster kun je bestanden koppelen die bij de beschrijvingen horen.  

Toelichting op alle velden in de entiteit ‘Bidprentjes’ 

1. Objectnummer  

 

Betekenis: Een uniek nummer dat het bidprentje identificeert. 

Invulinstructie: Registreer het objectnummer zoals op het bidprentje aangebracht.  

Ga als volgt te werk: 

- Neem in een objectnummer geen classificatieonderdelen op (bv. een letter K voor alle 
bidprentjes van mensen wiens achternaam met een K begint), want die informatie kan elders 
worden vastgelegd. 

- Gebruik voorloopnullen om de records te kunnen ordenen op objectnummer: 
o Heb je minder dan 1000 objectnummers (in totaal: beeldmateriaal, bidprentjes, etc.), 

gebruik dan 3 cijfers, dus 001 t/m 999; 
o Heb je minder dan 10.000 objectnummers, gebruik dan 4 cijfers, dus 0001 t/m 9999 
o Etc. 
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Voorbeeld:  0345  

2. Objectnummer oud  

 

Betekenis:   Een oud of alternatief objectnummer. 

Invulinstructie:   Vul hier het oude of alternatieve nummer in. 

Voorbeeld:   AW 1.0.1234 

3. Collectienaam 

 

Betekenis: De naam van de specifieke collectie binnen de instelling, ook wel 
deelcollectie genoemd, waarvan het bidprentje deel uitmaakt. 

Invulinstructie: Vul in dit veld, indien van toepassing, de naam in van de collectie binnen de 
instelling waar dit bidprentje toe behoort.  

Ga als volgt te werk: 

- Gebruik de benaming zoals die is vastgesteld binnen je instelling, en kies die uit de lijst. 
- Staat de collectienaam nog niet in de lijst, vul de naam van de collectie dan in het veld in: 

vermijd daarbij het woord collectie, en plaats na het woord geen punt. 
- Behoort het bidprentje tot meerdere collecties, vul de afzonderlijke collectienamen in de 

herhaalbare velden in. 

Is het in jouw instelling niet gebruikelijk te werken met (deel)collectienamen, laat dit veld 
dan leeg. 

Voorbeeld:  Bidprentjes parochie Sint Lambertus 

4. Voornaam 

 

Betekenis: De voornaam van de overledene, voor wie het bidprentje is vervaardigd. 

Invulinstructie:  Vul hier de voornaam van de overledene in. Wees zo volledig mogelijk. 
Wanneer je zowel de doopna(a)m(en) als de roepnaam weet, zet de 
roepnaam dan tussen haakjes achter de doopna(a)m(en). 

Voorbeelden: Geertruida Maria Henrica (Truus) 
Karel 

5. Tussenvoegsel 
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Betekenis: Het woord (of de woorden) voorafgaand aan de geslachtsnaam van de 
overledene, voor wie het bidprentje is vervaardigd. 

Invulinstructie: Vul hier, indien van toepassing, het woord of de woorden in voorafgaand aan 
de geslachtsnaam van de overledene. Gebruik geen hoofdletter. Bij Belgische 
namen is het gebruikelijk dat het tussenvoegsel met een hoofdletter 
geschreven wordt, en zonder spatie direct verbonden is met de 
geslachtsnaam. Gebruik in dat geval alleen het veld Geslachtsnaam voor het 
invullen van deze volledige naam. 

Voorbeeld: van den 
de 

6. Achternaam 

 

 

Betekenis: De achternaam van de overledene, voor wie het bidprentje is vervaardigd. 

Invulinstructie: Vul de achternaam in van de overledene. Kies bij gehuwde vrouwen voor de 
meisjesnaam. Gebruik de velden ‘Relatie van overledene’ om de achternaam 
van de echtgenoot in te vullen. 

Voorbeeld: Jansen 

7. Geboortedatum 

 

Betekenis: De datum waarop de overledene, voor wie het bidprentje is vervaardigd, 
geboren is. 

Invulinstructie: Vul de datum als volgt in: dag-maand-jaar. Wanneer dag en maand niet 
bekend zijn, vul dan alleen het jaar in. 

Voorbeeld: 29-05-1935 
1919 

8. Geboorteplaats 

 

Betekenis: De geografische plaats waar de overledene, voor wie het bidprentje is 
vervaardigd, geboren is. 

Invulinstructie: Vul hier de meest specifieke term uit Geonames in die de plaats aanduidt. 

Ga als volgt te werk: 
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- Via de knop met de Engelse sleutel  ga je naar de gekoppelde lijst van Geonames (knop 

‘Kies record’ ); 
- Vul de plaatsnaam die je zoekt in in het zoekveld; 
- Kies vervolgens de naam uit deze lijst. 

Voorbeeld: Arnhem 

9. Geboorteplaats (alternatief) 

Betekenis: De geografische plaats waar de overledene, voor wie het bidprentje is 
vervaardigd, geboren is, wanneer deze plaatsnaam niet voorkomt in 
Geonames. 

Invulinstructie:  Vul dit veld als de plaatsnaam niet voorkomt in Geonames. Bijvoorbeeld 
doordat de plaats niet meer bestaat of van naam is veranderd. Het veld 
wordt gevuld door een waarde in het veld te typen. 

Voorbeeld:  Leningrad 

10. Overlijdensdatum 

 

Betekenis: De datum waarop de overledene, voor wie het bidprentje is vervaardigd, 
gestorven is. 

Invulinstructie: Vul de datum als volgt in: dag-maand-jaar.  

Voorbeeld: 06-03-1974 

11. Overlijdensplaats 

 

Betekenis: De geografische plaats waar de overledene, voor wie het bidprentje is 
vervaardigd, gestorven is. 

Invulinstructie: Vul hier de meest specifieke term uit Geonames in die de plaats aanduidt. 

Ga als volgt te werk: 

- Via de knop met de Engelse sleutel  ga je naar de gekoppelde lijst van Geonames (knop 

‘Kies record’ ); 
- Vul de plaatsnaam die je zoekt in in het zoekveld; 
- Kies vervolgens de naam uit deze lijst. 

Voorbeeld:    Zutphen 
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12. Overlijdensplaats (alternatief) 

Betekenis: De geografische plaats waar de overledene, voor wie het bidprentje is 
vervaardigd, overleden is, wanneer deze plaatsnaam niet voorkomt in 
Geonames. 

Invulinstructie:  Vul dit veld als de plaatsnaam niet voorkomt in Geonames. Bijvoorbeeld 
doordat de plaats niet meer bestaat of van naam is veranderd. Het veld 
wordt gevuld door een waarde in het veld te typen. 

Voorbeeld:  Leningrad 

13. Geslacht 

 

Betekenis: Het geslacht van de overledene, voor wie het bidprentje vervaardigd is. 

Invulinstructie: Vink het veld dat het geslacht van de overledene aanduidt aan; kies voor het 
veld ‘onbekend’ indien uit de gegevens niet is op te maken of het om een 
man of een vrouw gaat. 

14. Beroep 

 

Betekenis: De aanduiding van het beroep van de overledene, voor wie dit bidprentje is 
vervaardigd. 

Invulinstructie: Vul het beroep in door een keuze te maken uit één of meerdere trefwoorden 

uit de keuzelijst . Staat het trefwoord niet in de lijst, vul de lijst dan aan 
door de term in te vullen in het veld. 

Wanneer meerdere beroepen van de overledene bekend zijn, maak dan voor 

elk van de beroepen een extra veld aan . 

Voorbeeld:  timmerman 

15. Religie 

 

Betekenis: De godsdienst die door de overledene werd beleden, of het kerkgenootschap 
waar de overledene deel van uitmaakte. 

Invulinstructie: Vul de religie in door een keuze te maken uit de keuzelijst . Staat de 
religie nog niet in de lijst, vul de lijst dan aan door de term in te vullen in het 
veld. 
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Voorbeeld:   Rooms-Katholiek 

16. Opmerkingen 

 

Betekenis: Toelichting bij de hierboven aangeduide velden. 

Invulinstructie:  Dit vrije-tekstveld kan door de instelling gebruikt worden om aanvullende 
gegevens op te nemen. 

Voorbeeld: Geboren uit protestantse ouders, op 21-jarige leeftijd bekeerd tot het Rooms-
Katholicisme. 

17. Plaats uitvaart 

 

Betekenis:  De geografische plaats waar de uitvaart van de overledene heeft 
plaatsgevonden. 

Invulinstructie: Vul hier de meest specifieke term uit Geonames in die de plaats aanduidt. 

Ga als volgt te werk: 

- Via de knop met de Engelse sleutel  ga je naar de gekoppelde lijst van Geonames (knop 

‘Kies record’ ); 
- Vul de plaatsnaam die je zoekt in in het zoekveld; 
- Kies vervolgens de naam uit deze lijst. 

Voorbeeld:  Nijmegen 

18. Plaats uitvaart (alternatief) 

Betekenis: De geografische plaats waar de uitvaart van de overledene heeft 
plaatsgevonden, wanneer deze plaatsnaam niet voorkomt in Geonames. 

Invulinstructie:  Vul dit veld als de plaatsnaam niet voorkomt in Geonames. Bijvoorbeeld 
doordat de plaats niet meer bestaat of van naam is veranderd. Het veld 
wordt gevuld door een waarde in het veld te typen. 

Voorbeeld:  Leningrad 

19. Datum uitvaart 

 

Betekenis: De datum waarop de overledene, voor wie het bidprentje vervaardigd is, is 
begraven of gecremeerd.  



HELPTEKST  
ENTITEIT BIDPRENTJES 

 

 
 

Kijk voor meer informatie op: erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland 
Versie: 1.1 | augustus 2022 

 

Invulinstructie: Vul de datum als volgt in: dag-maand-jaar. 

Voorbeeld: 03-12-1959 

20. Begraafplaats 

 

Betekenis: De naam van de begraafplaats, die de laatste rustplaats van de overledene is. 

Invulinstructie: Kies de naam van de begraafplaats uit de keuzelijst , of indien deze naam 
nog niet in de lijst aanwezig is, vul de lijst dan aan door de naam in te vullen 
in het veld. 

Voorbeeld:  RK Begraafplaats Apeldoorn 

21. VELDENGROEP ‘RELATIE VAN OVERLEDENE’ 

Alle vijf de velden in deze groep zijn aan elkaar 

gekoppeld. Zoek en vervang of bulkinvoer acties 

op maar één van de velden zijn dus niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Betekenis: De naam van de persoon aan wie de overledene, voor wie het bidprentje is 
vervaardigd, gerelateerd was. 

Invulinstructie: Maak voor elk van de relaties die je wilt benoemen een nieuwe veldengroep 
aan. Gebruik het veld ‘Type relatie’ om de manier waarop de overledene 
verbonden was met deze persoon aan te duiden. Ga daarbij steeds uit van de 
persoon die je benoemt. Voor de velden ‘Voornaam’, ‘Tussenvoegsel’ en 
‘Geslachtsnaam’: zie invulinstructie hierboven 

Voorbeeld: Wanneer de overleden persoon Jan de Boer is, en je wilt aangeven dat Mieke 
Korvers zijn vrouw was, vul dan in: 

Type relatie:  echtgenote 

Voornaam:  Mieke 

Tussenvoegsel: 

Achternaam:  Korvers 
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22. Verworven van  

 

Betekenis: De naam van de persoon of de instelling van wie of waarvan de instelling het 
bidprentje verwierf. 

Invulinstructie: Vul de naam in van de persoon of instelling van wie het bidprentje verworven 
is. Dit kan een persoonsnaam of een instellingsnaam zijn. In geval van 
personen: gebruik de officiële of de meest gebruikte voor- en 
achterna(a)m(en). In geval van een instelling: gebruik de officiële schrijfwijze 
van de betreffende organisatie. 

Ga als volgt te werk: 

- Via de knop met de Engelse sleutel  ga je naar de gekoppelde lijst van Personen en 

Instellingen (knop ‘Kies record’ ) en kies je de naam uit deze lijst. 
- Is de naam nog niet in de lijst opgenomen, sluit dan de lijst en ga via de knop met de Engelse 

sleutel  naar de knop ‘Voeg record toe’ ; vul vervolgens het nieuwe record Personen 
en Instellingen in en sla op. 

Indien niet bekend is van wie het bidprentje verworven is, laat je dit veld leeg. 

Voorbeeld:  Parochie H. Theresia 
 

23. Verwervingsmethode  

 

Betekenis: De wijze waarop het bidprentje in het bezit of onder het beheer van de 
instelling is gekomen. 

Invulinstructie: Vermeld hoe het bidprentje door de instelling is verworven. Kies uit de lijst 
een van onderstaande trefwoorden:  

- aankoop  
- bruikleen  
- legaat  
- museum 
- onbekend 
- opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd)  
- overdracht (overdracht van een ander museum)  
- ruil  
- schenking  
- vondst 

Gebruik de term “onbekend” als de instelling niet meer kan achterhalen hoe het bidprentje 
verworven is. Wanneer de instelling het op dit moment niet weet, maar het wellicht nog kan 
achterhalen, laat het veld dan nog leeg. 
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24. Verwervingsdatum  

 

Betekenis: De datum waarop de instelling het bidprentje heeft verworven. 

Invulinstructie: Vul de datum zo precies mogelijk in, als volgt: dag, maand en jaar. Wanneer 
alleen het jaar bekend is, laat dan de velden dag en maand leeg. 

Voorbeelden: 20-05-2007 
11-1999 
1980 

26. Notitieveld verwerving  

 

Betekenis: Aanvullende informatie m.b.t. de verwerving van het bidprentje. 

Invulinstructie: Wanneer bv. het jaar van verwerving niet helemaal zeker is, kan dat hier 
worden toegelicht. En ook nadere bepalingen, die bij de verwerving zijn 
vastgelegd, kunnen hier benoemd worden. Geef de toelichting in korte, 
duidelijke zinnen. 
Of kopieer de waarde ‘Notitieveld verwerving’ uit het vorige record . 

Voorbeeld: Zeer waarschijnlijk afkomstig uit de nalatenschap van Berend de Wit die, als 
koster van de Lambertuskerk, tientallen jaren bidprentjes verzamelde. 

23. Standplaats  

 

Betekenis: De standplaats of locatie in de instelling, waar het bidprentje zich bevindt. 

Invulinstructie: De standplaatsaanduiding moet voldoende gedetailleerd zijn om het 
bidprentje nauwkeurig te lokaliseren en kan de vorm hebben van een 
hiërarchische structuur (bv. gebouw/ruimte/kast) of een classificatie indien 
de bidprentjes op grond daarvan opgeborgen is. 
Het is handig om aan de hand van een plattegrond van de instelling een vaste 
indeling te maken en zo mogelijke standplaatsen voor elke ruimte aan te 
duiden. Voor een depot is het handig om kasten en planken door te 
nummeren en die codering ook op de kasten en planken aan te brengen. 
Zorg dat alle standplaatsaanduidingen voorhanden zijn in de beschikbare 

keuzelijst  . Maak bij het invullen vervolgens een keuze uit die lijst.  

Voorbeelden: depot 1, kast 2, plank 4 
G58 
vergaderkamer, vitrine 1  



HELPTEKST  
ENTITEIT BIDPRENTJES 

 

 
 

Kijk voor meer informatie op: erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland 
Versie: 1.1 | augustus 2022 

 

24. Auteursrechten 

 

Betekenis: De auteursrechten die verbonden zijn aan het bidprentje. Denk hierbij ook 
aan het auteursrecht van de fotograaf die de foto van het bidprentje maakte.  

Invulinstructie: Kies een waarde uit de keuzelijst. Of kopieer de waarde ‘Rechten’ uit het 

vorige record . De betreffende waarde bevat altijd een kenmerk ‘wel 
tonen’ of ‘niet tonen’. Bij ‘wel tonen’ wordt het bidprentje gepubliceerd op 
CollectieGelderland.nl, in andere gevallen niet. 

Voorbeeld: Publiek domein (rechtenvrij) - wel tonen, niet downloaden 

25. Notitieveld Auteursrechten 

 

Betekenis:  Aanvullende informatie m.b.t. de rechten die verbonden zijn met het 
bidprentje. 

Invulinstructie: Geef de toelichting in korte, duidelijke zinnen. Of kopieer de waarde 

‘Notitieveld rechten’ uit het vorige record . 

Voorbeelden: De foto op het bidprentje is waarschijnlijk van fotograaf Jansen.   

26. Notitieveld 1 

 

Betekenis:              Aanvullende informatie m.b.t. het bidprentje. 

Invulinstructie: Dit vrije-tekstveld kan door de instelling gebruikt worden om gegevens, die 
niet passen in een van de andere velden, en die men toch wil vastleggen, op 
te nemen. Zo kan het zijn dat men bv. gegevens wil vastleggen over de vorm 
van het bidprentje. Men zou dan kunnen afspreken dat Notitieveld 1 hier 
altijd voor gebruikt wordt. 

Voorbeeld: Dubbelzijdig bedrukt en gevouwen bidprentje, uitgeverij De Smet. 

27. Notitieveld 2 
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Betekenis: Aanvullende informatie m.b.t. het bidprentje. 

Invulinstructie: Dit vrije-tekstveld kan door de instelling gebruikt worden om gegevens, die 
niet passen in een van de andere velden, en die men toch wil vastleggen, op 
te nemen.  

Voorbeeld: In zeer slechte staat. 

 

Bron: Erfgoed Brabant 


