Uitleg.
* Een aantal personen komt meerdere keren voor in het bestand.
* De reden hiervoor kan zijn dat het item in twee of meer albums in het archief is
opgeborgen of dat de persoon meerdere relaties heeft gehad.
* In het veld partner/orde staan de partners vermeld; bij meerdere relaties wordt dit
aangegeven met " = 1e" of " = 2e". (Let op: er staat een spatie vóór de =!)
* Verder staat in het veld partner/orde vermeld of het een pastoor of priester is geweest, of
de orde waartoe de betreffende persoon behoorde. In dit geval begint de omschrijving met
" ==". (Let op: er staat een spatie vóór de ==!)
* Voorvoegsels staan adchter de familienaam, waarbij van de, van den en van der zijn
afgekort tot vd.
* De y wordt in de familienamen steeds geschreven als ij. Bijvoorbeeld Raaymakers wordt
Raaijmakers, Verkuylen wordt Verkuijlen.
* In de meeste gevallen hebben we slechts de informatie opgenomen zoals deze is
vermeld op het prentje of de rouwbrief of rouwadvertentie.
Zoeken.
U kunt zoeken op volledig ingevulde namen, plaatsen of religieuze orden, maar ook op
gedeelten van de veldinhoud.
Twee voorbeelden:
* Als u in het veld familienaam zoekt op "oga" dan krijgt u bijvoorbeeld de resultaten met:
bogaard, boogaard, boogaerd, boogaert, hoogaars enz. Hierdoor kunt u verschillende
schrijfvarianten van familienamen gemakkelijker zoeken.
* Bent u op zoek naar een religieuze of geestelijke geef dan als zoekfunctie " ==" aan in
het veld partner/orde. Mede doordat in Uden diverse kloosters zijn (geweest) zult u hierbij
honderden zoekresultaten aantreffen.
Extra opties.
* Sorteren
Nadat u een zoekresultaat op het scherm heeft gekregen kunt u de volgorde van deze
zoekresultaten sorteren door op een van de koppen van de kolommen te klikken. Zo kunt
u bijvoorbeeld sorteren op voornamen, geboortedata of overlijdensdata.
* Verdere informatie
Bovendien kunt u door “Open” te klikken verdere informatie op uw scherm laten
verschijnen zoals de geboorte-, overlijdens-, begraaf- of crematieplaats.
* Afdrukken
Ook kunt u alle gegevens van een item afdrukken.
Kopieën of scans.
Ondanks dat de collectie nog niet geheel is gedigitaliseerd, is het mogelijk om van de
gezochte items een kopie of digitale scan op te vragen. Er kan een kleine vergoeding per
scan worden gevraagd. Onze voorkeur gaat echter uit naar een ruil waarbij u gegevens,
zoals bidprentjes, foto's of stamboom-fragmenten, die voor ons archief interessant zijn aan
ons ter beschikking stelt.
Uiteraard zijn wij al tevreden met kopieën/scans van bidprentjes en foto's. Het gaat vooral
om het bewaren van de gegevens!

