
FRYSKE HUZEN & SLUZEN 

Instructie voor de invoerders van het Fryske Huzen & Sluzen-project.  

Uitgangspunt: 

De gevraagde gegevens worden ingevoerd exact zoals ze op het diaraampje staan. 

 

In te voeren gegevens: 

Tabblad  

1 MSP of MIP // Datum // Adres  // Objectnummer // Volgnummer dia 

2 Functie gebouw // Dia-wat ziet u? 

3 Bijzonderheden 

4 Overzicht van de ingevulde antwoorden 

 

In dit project stellen wij een aantal vragen. Kunt u geen antwoord geven op de vraag, laat 

het invoerveld dan leeg.  

 

Tabblad 1: 

Velden  

1 MSP of MIP 

2 Datum 

3 Straat en huisnummer 

4 Plaatsnaam 

5 Objectnummer 

6 Volgnummer 

 

1: MSP of MIP (Monumenten Inventarisatie Project of Monumenten Selectie Project) 

 Bij geen vermelding “geen aanduiding” kiezen. 

 

2: Datum 

 De datum wordt in een vast format met cijfers ingevoerd: dd-mm-jjjj.  

Zo wordt 21 mei 1980 ingevoerd als: 21-05-1980.   

 Staan er twee data op het diaraampje? Voer dan de handgeschreven datum in. Staat er géén 

handgeschreven datum op de dia, voer dan de automatisch geprinte datum in.  

 Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers, bijvoorbeeld ‘98. Dit 

moet worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal.  

’98 wordt dus 1998.   



 Wanneer een datum niet compleet is kunnen @’s worden toegevoegd op de lege plaatsen. 

Bijv. er staat alleen het jaartal 1987. Dit voert u dan in als @@-@@-1987.   

 De datum staat soms (vaag) gedrukt op het diaraampje, soms ondersteboven en/of onder 

geschreven tekst. Hiervoor kunt u de dia draaien of inzoomen. 

 Soms staat de datum of een gedeelte ervan in Romeinse cijfers. Hieronder staat een 

verklaring, zodat u deze kunt omzetten naar “gewone” cijfers: 

 I = 01 

II = 02 

III = 03 

IV = 04 

V = 05 

VI = 06 

VII = 07 

VIII = 08 

IX = 09 

X = 10 

XI = 11 

XII = 12 

L = 50 

C = 100 

M = 1000 

 

3: Straat en huisnummer 

 Straatnamen letterlijk overnemen, ook als de spelling tegenwoordig anders is. 

 Afkortingen van straten (bijvoorbeeld ‘Dorpsstr.’) worden niet opgelost en letterlijk 

overgenomen van de dia. 

 

4: Plaatsnaam (keuzelijst) 

 Zoek de plaats uit de lijst. Als u de eerste letter(s) in het veld intypt, verschijnt uw keuze snel 

in beeld. 

 De plaatsnaam in de keuzelijst kan afwijken dan die op de dia staat vermeld. Op de dia staat 

dan nog de Nederlandse plaatsnaam, terwijl de Friese plaatsnaam tegenwoordig de officiële 

naam is en in de keuzelijst staat. Weet u de huidige spelling van de plaatsnaam niet, dan kunt 

u gebruik maken van onderstaande link: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Friesland 

Staat er achter de Friese plaatsnaam in deze lijst een Fries vlaggetje dan is het de 

officiële plaatsnaam. 

 Staat de plaatsnaam toch niet in de keuzelijst? Kies dan ‘Net yn de list’ en maak gebruik van 

het vrije invoerveld dat dan verschijnt.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Friesland


5: Objectnummer  

 Op de dia’s staat een code, meestal bestaande uit drie delen:  

FR.WYM.90: 

FR (Friesland) 

WYM - drie letters van de betreffende gemeente (bv. WYM voor Wymbritseradiel) 

90 – gefotografeerd object 

 

 Invoeren zónder leestekens achter elkaar, dus zónder spaties of streepjes, en mét kleine 

letters. Staat er geen FR op de dia, voeg deze dan wél toe als fr. 

FR-WYM-139 wordt frwym139  

NIJ.49 wordt frnij49 

 

6: Volgnummer 

 Van sommige monumenten zijn meerder dia’s gemaakt. Dit wordt aangegeven met een 

volgnummer bijv. 001, 002, 003. Nummer overnemen zoals deze op de dia staat. Is dit niet 

het geval dan dit veld leeglaten.  

 

Tabblad 2: 

Velden  

1 Functie 

2 Dia 

 

1:  Functie (keuzelijst) 

 Kies de functie van het monument dat u ziet uit de lijst hieronder.  

Verduidelijking van enkele begrippen: 

-Archeologisch monument: bv. grafheuvels, scheepswrakken, resten Romeinse  

nederzettingen 

-Industrieel erfgoed: bv. fabrieken, bruggen, boortorens 

-Mobiel erfgoed: bv. turfschepen, vliegtuigen, wegvervoer- en vaartuigen 

-Monument van ontspanning: bv. theater, herberg, café, stadion 

-Monumentaal groen: bv. park, kloostertuin, oude bomen, fontein in park 

-Openbaar gebouw: bv. raadshuizen, scholen, stadhuis, station, universiteit 

-Religieus erfgoed: bv. kerken, synagogen, abdij 

-Straatmeubilair: bv. lantaarns, standbeelden, waterpompen, hekken 

-Verdedigingswerk: bv. bunkers, aarden wallen, forten 

 

Kies 'overig' als uw keuze niet in de lijst staat.  

Laat het veld leeg, als de functie niet duidelijk wordt uit de dia. 

 



2:  Dia 

 Maak een keuze uit de in het keuzemenu genoemde mogelijkheden.   

- Detail (exterieur): een deel van het gebouw, zoals een voordeur of raam. 

- Detail (interieur): een deel van het interieur, zoals een woonkamerdeur of een haard. 

- Volledig (exterieur): het hele gebouw of de hele grafsteen. 

- Volledig (interieur): de hele woonkamer of de hele schuur (binnenkant) 

 Bij andere weergave of bij twijfel dit veld leeglaten. 

  

Tabblad 3: 

Velden  

1 Bijzonderheden 

 

1: Bijzonderheden: 

 In dit veld kunt u bijzondere opmerkingen vermelden, die op de dia genoteerd staan. Zoveel 

mogelijk letterlijk overnemen, géén eigen interpretaties! 

 Heeft u een bijzondere anekdote over dit gebouw, meldt dit dan via de knop ‘Opmerklik’! 

 

Tabblad 4: 

Velden  

1 Ofrûnje (Afronden) 

 

1: Ofrûnje (Afronden) 

 Hier ziet u uw invoer van de vorige pagina’s. U kunt hier nog gegevens veranderen, 

toevoegen  of verwijderen.  

Klik hierboven op één van de stappen als u dit wilt doen.  

Klik op "Ofrûnje" om alles op te slaan. U krijgt dan een nieuwe dia om in te voeren. 

 

Voor alle dia’s: 

 Woorden als “bij”, “naast”  niet overnemen.  

 Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes 

vervangen.  

 Als een dia geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven dia 

is), wordt deze aangemerkt als ‘Unbrúkber’ (Onbruikbaar) met de knop onder de 

invoervelden. 

 


