
Invoerinstructies 
 
Neem de onderstaande instructies goed door. Het helpt u bij het correct invoeren van de gegevens 
uit de kaarten van de Belgische vluchtelingen.  
 
Voor algemene vragen over Vele Handen kijk op: https://velehanden.nl/berichten/faq#  
 
Uitgangspunten 

 Velden met een * zijn verplicht. 

 Neem de gegevens op de kaart letterlijk over zoals ze er staan. Dit geldt ook voor de ‘y’, 
tenzij er puntjes op staan.  

 Kunt u een letter of cijfer niet lezen? Vul dan het teken ‘@’ in. 

 Staat er een streepje, een vraagteken of is er niets ingevuld? Dan vult u niets in. Is een 
gegeven weggestreept? Dan vult u ook niets in. 

 Afkortingen schrijft u voluit. 
 
De invoervelden 

1. Kaartnummer 
Hier schrijft u het kaartnummer dat linksboven staat op. Soms is een nummer weggestreept en 
vervangen door een nieuw nummer. U neemt dan alleen het nieuwe nummer over. 
 

2. Achternaam 
Neem de achternaam letterlijk over. Begin wel altijd met een hoofdletter. Tussenvoegsels schrijven 
we in het volgende veld (zie 3). Bij sommige Belgische achternamen komt het voor dat een 
tussenvoegsel en achternaam aan elkaar zijn geschreven, bijvoorbeeld Vandenbergh. Dit schrijven 
we dan letterlijk over. Bij een gehuwde vrouw nemen we alleen de meisjesnaam over. Twijfelt u over 
de meisjesnaam? Kijk dan onder ‘gehuwd met’ voor de aangetrouwde naam. Afkortingen als Mme 
(madame) en geb. (geboren) schrijven we niet.  
 
Voorbeeld:  

 
 
Bij het bovenstaande voorbeeld schrijven we dus alleen de achternaam Potters. 
De website https://familienaam.be/ is erg handig bij het opzoeken van Belgische achternamen. 
 

3. Tussenvoegsel(s) 
In dit veld schrijven we de tussenvoegsel(s) in kleine letters, eventueel gescheiden door een spatie.  
 

4. Voornaam 
Schrijf de voornaam altijd met een hoofdletter. Heeft een persoon meerdere voornamen? Gebruik 
dan een spatie om de namen te scheiden. 
 

5. Nationaliteit 
De nationaliteit is in bijna alle gevallen Belg. Soms staat er Hollander, Nederlander of Engelsman. 
 

6. Geboorteplaats 
De geboorteplaats is meestal een plaats in België en soms een plaats in Nederland. Op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_plaatsen_in_twee_talen staat een handig overzicht 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_plaatsen_in_twee_talen


van Belgische plaatsen. Komt u er niet uit? Dan kunt u een plaats ook opzoeken door het op 
www.google.nl te schrijven. Staat er tussen haakjes een provincie of andere adresaanduiding? Dan 
schrijven we die ook. We beginnen wel altijd met de geboorteplaats. De afkorting V.O. staat voor 
Vluchtoord. 
 
 

7. Geboortedatum 
De geboortedatum voeren we in als dd-mm-jjjj. Is er geen geboortedatum bekend? Dan vult u ##-##-
#### in. 
 

8. Beroep 
De afkorting z.b. (zonder beroep) hoeft u niet op te schrijven. 
 

9. Naam (overleden) echtgeno(o)t(e) 
Neem de naam letterlijk over. Houd wel de volgorde voornaam + achternaam aan. 
 

10. Laatste woonplaats  
Zie 6. 
 

11. Godsdienst  
Bij godsdienst staat meestal RC/RK. Dit schrijven we uit als Rooms-katholiek. Soms staat de afkorting 
Prt.. Dit schrijven we uit als Protestants. 
 

12. Datum van aankomst 
De datum van aankomst schrijven we als dd-mm-jjjj. We schrijven niets als de datum onbekend is. 
Dit veld is herhaalbaar (zie uitleg 15). Let op: Het jaar 1915 is vaak onduidelijk geschreven. Zie 
hieronder: 
 

 
 
 

13. Van waar 
Zie 6.  
Dit veld is herhaalbaar (zie uitleg 15). 
 

14. Vertrokken naar  
Hier staat meestal een bestemming en vertrekdatum. De afkorting Ant. staat voor Antwerpen. De 
datum van vertrek schrijven we in een apart veld (zie 15). Beide velden zijn herhaalbaar. 
 

15. Datum van vertrek 
De datum van vertrek schrijven we al dd-mm-jjjj. Is de vertrekdatum onbekend? Dan schrijven we 
niets. 
 
 
Let op: 
Soms staan er meerdere vertrek- en terugkeerdata en vorige en volgende bestemmingen opgesomd. 
Deze gegevens verwerken we in de herhaalbare velden onder ‘Datum van aankomst’, ‘Van waar’, 
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‘Vertrokken naar’ en ‘Datum van vertrek’. Is iemand overleden of spoorloos verdwenen? Dan nemen 
we dat over bij het veld ‘opmerkingen’ (zie 18). We schrijven niets als de destinatie onbekend is. 
 
 
Voorbeeld: 

 
 
 
 
 
Dit voeren we op de volgende manier in: 
 

Datum van 
aankomst 

Van waar Vertrokken naar Datum van 
vertrek 

 

08-01-1915 Rotterdam Amsterdam 10-08-1918  

07-12-1918  Rotterdam 09-12-1918  

06-01-1919  Antwerpen 11-01-1919  

 
 

16. Opgenomen in het ziekenhuis  
Geen bijzonderheden. 

 
17. Ontslagen uit ziekenhuis 

Geen bijzonderheden. 

 

18. Opmerkingen 

Is een persoon overleden of spoorloos verdwenen? Dan schrijven we dat in dit veld. Ook als 

er een notitie staat, zoals ‘bewijs afgegeven dd-mm-jjjj’, nemen we dat in dit veld over. 

 

 


