
De Leerlingenkaarten

Opmerking vooraf: in de archiefwet is het gebruikelijk dat persoons-documenten die jonger zijn dan 75 
jaar (gerekend vanaf het jaar waarin we ons bevinden) niet openbaar toegankelijk zijn. De Academie 
heeft haar archief ondergebracht bij het Gemeentearchief Den Haag en deze documenten zijn daar alleen 
in te zien met toestemming van de directeur van de Academie.
Voor de invoer van de leerlingenkaarten op VeleHanden worden de kaarten dus even – via internet – 
'openbaar' voor invoerders en controleurs. Dit is noodzakelijk om de belangrijkste gegevens (geen adres 
overigens) over te kunnen nemen. De Academie neemt later een besluit of, wanneer en hoe de scans van 
leerlingenkaarten in de toekomstige KABK-alumni-database zichtbaar worden gemaakt.

De laatste partij scans (totaal 2847) van leerlingenkaarten e.a. inschrijvings-formulieren bevat op de 
eerste plaats – en in ruime meerderheid – de, voor hen die eerder aan dit project meededen, 
onderhand vertrouwde leerlingenkaarten. Het betreft hier vooral kaarten uit de periode 1985-1995, 
met uitzonderingen ertussen uit eerdere periodes. De hele partij bestaat uit zowel dagcursus-kaarten 
(ander woord: voltijd=VT) als avondcursus-kaarten (ander woord: deeltijd=DT).
Wat (en hoe) we overnemen van deze kaarten staat hieronder. Tevens bespreek ik daarna nog een 
aantal voorbeelden van afwijkende inschrijvings-formulieren, die we ook tegen zullen komen. Lees 
dus ook die beschrijvingen vast door, graag.

Voorbeeld (oude) leerlingenkaart



Afdeling
· Bovenaan de kaarten staat de Afdeling (Afdeeling) vermeld.
· Wat hier werd opgeschreven varieert door de jaren heen nogal: het nummer van de afdeling (I,II, III, 
IV, V), soort onderwijs (Meubelconstructie & Binnenhuiskunst, etc.).
· Neem alles wat hier staat exact over, inclusief spaties en leestekens. De KABK kan dit
dan later standaardiseren. (De I en V worden met de hoofdletters van i en v gemaakt).
· Neem doorgestreepte informatie niet over.
.  Let op: sommige kaarten hebben op de plaats waar bovenaan de opdruk Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten staat, de tekst Hogere Technische School v. Bouw- en Waterbouwkunde. Op die 
kaarten staat geen afdeling vermeld. Voer dan de tekst van de opdruk (zonder  de toevoeging 's 
Gravenhage) in in het afdelingsveld.

Achternaam en tussenvoegsel 
· Voer de achternaam volledig in.
.  Soms wordt de achternaam gevolgd door de meisjesnaam, bijvoorbeeld Mevr. Bonk geb Bauduin. 
Neem alleen beide namen over (zonder Mevr.), maar inclusief '(geb.)', met evt. haakjes en punt achter 
de afkorting. 
· De tussenvoegsels staan genoemd bij de achternaam, meestal ervoor. Typ het
tussenvoegsel in het daarvoor bestemde invoerveld.

Voornaam
· Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, alleen gescheiden door
een spatie.
· Het komt voor dat iemand zoveel voornamen had dat ze buiten het veld op de
kaart verspreid zijn. Neem alle voornamen in hetzelfde invoerveld over.
· Mochten er afgekorte namen voorkomen op de kaarten, dan worden ook deze
letterlijk overgenomen, inclusief evt. punten na de afkorting.
· Wanneer de voornaam niet bekend is, maar alleen de initialen, dan worden de initialen overgenomen, 
met een spatie ertussen en inclusief de evt. punten erna.

Geboortedatum
· De datum wordt op de kaart voluit geschreven.
· Met invoeren gebruiken we 1 formaat voor de datum dd-mm-jjjj. Hierbij wordt 21
december 1920 ingevoerd als: 21-12-1920.
· Wanneer het jaar of de maand niet volledig wordt uitgeschreven, wordt het in het
vast formaat overgenomen: 21 dec 20 wordt 21-12-1920
· De kaarten zijn pas vanaf 1916 geïntroduceerd.

Geboorteplaats:
· De geboorteplaats wordt soms direct achter de geboortedatum vermeld.
· De geboorteplaats wordt letterlijk overgenomen.
· Afkortingen, vaak tussen haakjes achter de geboorteplaats met aanduiding van provincie, 
bijvoorbeeld (L) of van land, bijvoorbeeld (Jap) worden ook ingevoerd zoals deze op de scan 
voorkomen, dus inclusief haakjes en evt. punten achter een afkorting.

Cursusjaren
· In het midden onderaan de scan staat een overzicht van de cursusjaren die men
heeft gevolgd. Om een overzicht van de cursusjaren te maken, wordt het jaartal
ingevoerd wanneer men is begonnen en het jaar dat men de Academie verliet.
o Voorbeeld Scan: Cursus 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938
o Voorbeeld invoer: 1935 – 1938
.  Wanneer een leerling twee periodes aan de Academie heeft gestudeerd (bijvoorbeeld 1933-1934, 
1934-1935, 1935-1936 en 1941-1942), dan worden het eerste jaar van de eerste periode en het laatste 
van de tweede periode ingevoerd (dus 1933-1942).



Afwijkende leerlingenkaarten/inschrijvings-formulieren

1. School voor Fotografie & Fotonica
Tussen de 'normale' Academie-leerlingenkaarten komen we ook (weer) inschrijvingen van 
studenten voor de School voor Fotografie & Fotonica tegen. Een ooit zelfstandige opleiding, die 
deel van de Academie is geworden. Het zijn 'uitdraaien' uit de studentenadministratie met 
daarop de belangrijkste gegevens van de leerling.
Afdeling: bovenaan deze formulieren staat de School voor Fotografie & Fotonica vermeld. We 
nemen die over in het Afdelingsveld. Hij staat meestal in KAPITALEN vermeld, maar wij 
hanteren de schrijfwijze:  School voor Fotografie & Fotonica.
Vervolgens staan op deze formulieren – min of meer in deze volgorde – vermeld: 
geboortedatum, geboorteplaats, achternaam, voornaam (+letters) en cursusjaren. Deze 
nemen we allemaal over in de betreffende velden, in de volgorde en met de schrijfwijze als 
hierboven bij de kaarten vermeld.

2. Studentenkaart KABK 
Dit zijn papieren 'uitdraaien' uit de studentenadministratie van de Academie die in de plaats 
zijn gekomen van de traditionele leerlingenkaarten. Ze bevatten een genummerde lijst van 
allereerst persoonsgegevens (1. naam, 2. roepnaam, 3. voornaam, 4. voorletters en 9. 
geboorteplaats/gemeente) en 10. geboortedatum en vervolgens schoolgegevens (waaronder 
14. Huidige klas en 21. Datum in, en 22. Datum uit.
Afdeling: hier nemen we over wat onder het kopje SCHOOLGEGEVENS onder nummer 14, 
Huidige klas, staat. Dit zijn veelal codes (bijvoorbeeld G4H1). We nemen de code over zoals die 
vermeld staat.
Overige velden: Achternaam staat dus vermeld onder 1. Naam. 
Voornaam en initialen staan onder 3. Voornaam.
Geboortedatum en -plaats onder 10 en 9.
Cursusjaren: beginjaar onder 21. Datum in, en eindjaar onder 22. Datum uit of 23. Diploma 
behaald.

3. Voorlopige inschrijvingen
Van een paar leerlingen hebben we alleen (of bovendien) een formulier van 'voorlopige 
inschrijving'; normaliter een formulier dat leerlingen invulden als ze van plan waren aan de 
Academie te gaan studeren. Soms was een leerling maar heel kort aan de Academie en was er 
nog geen echte kaart; in andere gevallen hebben we de informatie van deze inschrijvingen 
nodig ter aanvulling.
Wat nemen we over en waar staat het? 
Afdeling: staat aangekruist in een overzicht van afdelingen – nummer en omschrijving – links 
bovenaan het formulier. We nemen zowel nummer (I, II, III etc.) als omschrijving ( bv. Grafische 
en typografische vormgeving) over.
Onder het kopje 'gegevens van de leerling' staan vervolgens: Achternaam en voornamen, 
geboortedatum en geboorteplaats.
Het (voorlopige) cursusjaar staat boven het overzicht van de afdelingen vermeld. Soms staat 
er met pen bijgeschreven wat de werkelijke (kortere) inschrijvingsduur is geweest. Dan nemen 
we die over.

4. Hogere Technische School v. Bouw- en Waterbouwkunde 's Gravenhage.
Er zitten in deze partij 356 kaarten uit de jaren '70 van avond-studenten aan de Hogere 
Technische School v. Bouw- en Waterbouwkunde 's Gravenhage. 
Afdeling: op deze kaarten staan afdelingen vermeld. We willen echter ook weten dat dit 
afdelingen van de Hogere Technische School v. Bouw- en Waterbouwkunde zijn. Dus zetten 
we voor de vermelde afdeling eerst: H.T.S. en dan – na een spatie - wat onder afdeling staat (bv 
Stedebouwkundige Techniek).
De rest van de in te vullen velden staat precies als op de gewone Academie-kaarten vermeld.


