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Welkom! 

 

Leuk dat je je hebt aangemeld voor het VeleHanden project De laatste kaart. Het is 

belangrijk dat iedereen de gegevens op dezelfde manier overneemt. Neem daarom de 

invoerinstructies goed door en zorg dat je altijd de meest recente versie raadpleegt. 

  

Dit document begint hieronder met een korte inleiding over het project, waarna een 

uitgebreide instructie per invoerveld volgt. Aan het einde vind je nog enkele veelgestelde 

vragen.  

 

Kijk ook regelmatig op de berichtenpagina (het forum) voor mededelingen binnen het project 

en vragen van andere invoerders. Aanpassingen van en/of aanvullingen op deze instructies 

worden op het forum geplaatst onder “mededelingen”. 

 

 

Inleiding  

 

Het onderzoek naar een familiegeschiedenis begint vaak bij de persoonskaarten, die een 

onderdeel vormden van het bevolkingsregister. Op de bijna zes miljoen kaarten staan de 

personalia van inwoners van Nederland die zijn overleden tussen 1939 en 1994. Het 

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beheert deze collectie.  

 

Het project De laatste kaart heeft als doel het digitaal ontsluiten van de persoonskaarten, 

zodat er een unieke en waardevolle digitale dataset van historische persoonsgegevens 

ontstaat. Dankzij dit project kan het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis de 

dienstverlening aan klanten versnellen en tevens andere archieven helpen met openbaar 

maken van hun collecties, omdat duidelijk is dat de betrokken personen zijn overleden. 

 

Bij dit grote project is het niet mogelijk miljoenen stukken van kaarten tegelijk in 

VeleHanden in te lezen. Er zal dus gewerkt worden met gedeelten (batches).  
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Snelstart pagina 

 
Meedoen met De laatste kaart is heel eenvoudig: klik op de projectpagina op “invoeren” en 
je kunt gelijk aan de slag!  
 
Alle gegevens worden letterlijk overgenomen zoals ze op de scan staan, tenzij hierna anders 
wordt vermeld.  
 
Als je start, dan is het handig om de viewer (het extra miniatuurschermpje) uit te zetten. Dat 
is eenmalig. 
 
Het invoerscherm in één oogopslag 
 

 
 
 

 

 

Afronden wanneer je klaar bent met invoeren van een persoonskaart, klik je op 

“afronden” om de volgende scan te krijgen. 

Tip 1: door 2x op de [enter] toets te drukken ga je ook door naar de 

volgende scan! 

Tip 2: met de [tab] toets kun je naar het volgende invoerveld navigeren. 
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Onbruikbaar gebruik dit liever niet! Technisch mislukte scans en scans waar geen te 

indexeren gegevens op staan voortaan liever doorgeven via opmerkelijk! 

 

Opmerkelijk merk een scan aan als “opmerkelijk” als je iets wilt doorgeven aan de 

projectleiding, of als de velden afwijken van de standaard zoals gesteld in de 

invoerinstructies 

 

Algemene regels 

 

De twee streepjes [--] ter afsluiting van een naam worden niet ingevoerd. 

 

Wanneer het veld familienaam, voornaam of ond/land volledig leeg is, dan worden deze 

velden overgeslagen. (Je gaat naar het volgende veld met [TAB]). Er wordt in dit geval dus 

niets ingevoerd.  

 

Gebruik @@-@@-@@@@ bij een lege of onvolledige geboortedatum. Wanneer het 

verplichte veld gemeente leeg is, gebruik dan ####.  

 

Soms is er duidelijk niet voldoende ruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 

geweest om alles in het vak te typen. Als er een verwijzing naar een ander vak staat – 

meestal “zie vak 35” en soms met een ander nummer – dan wordt dat wel ingevoerd. Onze 

datamanagers weten hierdoor dat er nog een toevoeging is. 

 
 

Als een scan geen te indexeren gegevens bevat, dan wordt deze aangemerkt als 

“opmerkelijk” met de knop onder de invoervelden. Dit zal je nauwelijks tegenkomen, hooguit 

bij een technische fout zoals bij onderstaande scan. 

 
 

Doorhalingen  

Als een naam of plaats is doorgestreept en vervolgens is verbeterd, dan voer je alleen de 

verbeterde gegevens in. In het voorbeeld is “Jeannette” veranderd in “Ieannette”. Het rode 

vraagteken, blijkbaar door een andere ambtenaar gezet, voeren we niet in, evenals het 

doorhalingsteken /-/. 
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[volledige invoer: familienaam Dinaux, voornaam Henriette Sophie Ieannette 

Florentine, geboortedatum 11-10-1873, geboorteplaats Dordrecht, land laten we leeg 

(klik al op ENTER)] 

 

Let op: Handgeschreven verbeteringen met potlood voegen we wel toe. (Maar niet als er 

een ? bij staat.) 

 

Let op het verschil tussen y en ij. 

 
[volledige invoer: familienaam Beretta, voornaam Lodewyk Johannes Leonardus, 

geboortedatum 11-09-1874, geboorteplaats ’s-Gravenhage, land laten we leeg (klik al 

op ENTER)] 

 

Staat er een Griekse y, en zijn er puntjes op gezet (met de hand of typmachine)? Dan voer 

je gewoon de ij in (dus i en j). 

 

Afkortingen ook letterlijk overnemen. Let op: meestal staat er geen punt achter de 

afkorting, die voegen wij dus ook niet toe. 

 

Bij het invoeren gebruiken we ook de bijzondere leestekens. Door rechtsboven op de 

knop “speciale tekens” te klikken komen deze tevoorschijn.  

 

Duidelijke fouten 

Verschrijvingen en typfouten in de plaatsnaam of het land mag je wel corrigeren, 

typfouten in de namen nooit. 

 
[volledige invoer: familienaam Corporaal, voornaam Egbert Willem Bastiaan, 

geboortedatum 28-10-1882, geboorteplaats ’s-Gravenhage, land laten we leeg (klik al 

op ENTER)] 

 

Moderne spelling 

Alleen Duitschland wordt Duitsland in moderne spelling. Andere landennamen worden niet 

aangepast. Dus Nederlandsch-Indië blijft zo. 

Er wordt niet veranderd van Nederlands-Indië naar Indonesië en ook niet van Indonesië 

naar Nederlands-Indië.  

 

De AE combinatie wordt niet gebruikt. Deze staat niet bij de speciale tekens, en wordt 

ingevoerd als Ae. Voorbeeld: de Friese plaats Aengwirden schrijven we dus zo.  
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Vak 5? 

Voor de nieuwsgierigen onder ons: vak 5 betreft de nationaliteit en dat wordt afgedekt met 

een balkje. Soms is er nog een miniem stukje tekst te lezen, bijvoorbeeld “art.” of iets 

dergelijks. Dat voer je nooit en nergens in!  

Het is niet meer nodig om te melden op het forum dat het afdekken mislukt is! 

 

Berichten, vragen en opmerkingen 
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je die kwijt op het forum. Probeer zoveel mogelijk op 

privacy te letten als je dat doet! Dus liever geen volledige screenshots, maar alleen over het 

desbetreffende gedeelte. Als je vraag over een bepaalde scan gaat, noem dan ook het 

nummer van de scan in je bericht. 

  

Urgente problemen, zoals een storing op VeleHanden of het opraken van scans, meld je in 

het topic “Urgente problemen”. De projectleiding is geabonneerd op dit topic en wordt op die 

manier snel op de hoogte gesteld van eventuele problemen. Bij duidelijke technische 

storingen is het verstandig om de tekst @velehanden aan het bericht toe te voegen. Maar 

doe dit niet bij inhoudelijke vragen over het project. 

 

 

Algemeen 

Als een naam is doorgestreept en vervolgens is verbeterd, dan voer je alleen de verbeterde 

gegevens in.   

 

Bij het invoeren gebruiken we ook de bijzondere leestekens. Die kun je tevoorschijn 

krijgen met de knop rechtsboven in je invoerscherm. Ontbreekt er ééntje? Geef het door als 

opmerkelijk bij de relevante scan. 

 

Soms was er niet genoeg ruimte voor de ambtenaar om alles in het vak te typen. Als er een 

verwijzing naar een ander vak staat, meestal “zie vak 35” en soms met een ander nummer, 

dan wordt dat wel ingevoerd.  
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Bijzondere kaarten 

 

Let op: we zijn met het laatste gedeelte van het project bezig. Nu komen er alleen maar 

scans van verwijskaarten! De rest is al klaar. 

 

Verwijskaart 

Een “blauwe” kaart is een verwijskaart. Er zijn verschillende varianten, ook qua kleur. Je 

voert alleen de gegevens in van de persoon in het rood omlijnde vak!  

 

Het is de bedoeling dat je ontbrekende gegevens zo veel mogelijk aanvult, met behulp van  

www.wiewaswie.nl of de oorlogsgravenstiching www.ogs.nl of het plaatselijke stadsarchief of 

provinciale archief of www.openarch.nl Het is handig met knippen en plakken jouw bron van 

informatie in Opmerkelijk te zetten, zodat de controleur en wij weten waar dit vandaan 

komt. 

Dat is dus wel even zoeken. De meest praktische manier is eerst het huwelijk opzoeken, aan 

de hand daarvan geboorteplaats en ongeveer geboortejaar noteren, plus de namen van de 

ouders. Met die info moet het lukken om de geboorteakte te vinden voor de exacte 

geboortedatum.  

 

• Let in Wiewaswie op dat je niet per ongeluk de aktedatum in plaats van de 

geboortedatum neemt!  

• Wees ook bedacht op jong overleden broertjes/zusjes die exact dezelfde naam 

dragen! 

 

 
[volledige invoer: familienaam van der Ree, voornaam Arie, geboortedatum 22-03-

1866, geboorteplaats Numansdorp, ond./land niet aanwezig, dus laten we leeg (door 

al te klikken op ENTER).] 

 

Er zijn verschillende kaartvarianten. 

 

Als er geen eeuw staat vermeld op dit soort kaarten, dan begint het jaartal meestal met 18. 

Maar helaas zijn er ook uitzonderingen… Dus graag nazoeken. 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.ogs.nl/
http://www.openarch.nl/
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[volledige invoer: familienaam van Rossum, voornaam Leonardus Ludovicus, 

geboortedatum 04-07-1844, geboorteplaats Utrecht, ond./land niet aanwezig, dus 

laten we leeg (door al te klikken op ENTER).] 

 

Ook deze variant bestaat. 

 
[volledige invoer: familienaam te Brake, voornaam Johannes Antonius, 

geboortedatum 22-05-1867, geboorteplaats Groenlo, ond./land niet aanwezig, dus 

laten we leeg (door al te klikken op ENTER).] 

 

 

Deze kaarten worden meestal door 2 personen ingevoerd (dus vaak zonder OCR) en 

vervolgens door een controleur goedgekeurd. 
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Afkortingen van plaatsnamen 

(Deze lijst is ook op het forum te vinden onder Tips, “Afkorting gemeentenaam”, met 

dank aan Foort.) 

 

Voor elke afkorting geldt: die laat je NIET staan, maar mag je voluit invoeren.  

 

a/d L   aan de Lek 

a/d R   aan de Rijn 

a/d IJ   aan de IJssel 

a/Z   aan Zee 

Ah   Arnhem 

Al   Alphen (NB) 

Amf  Amersfoort 

Aml   Almelo 

Amr   Alkmaar 

Ap of Apd   Apeldoorn 

Apg   Appingedam 

Apn   Alphen a/d Rijn 

Asd   Amsterdam 

Asm   Aalsmeer 

Asn   Assen 

Atn   Aalten 

Bbg   Beekbergen 

Bcl   Borculo 

Bd   Breda 

Bgn   Bergen op Zoom 

’s Bosch of Ht   ‘s-Hertogenbosch 

Brv   Barneveld 

Bsm   Bussum 

Bv   Beverwijk 

Ck   Cuijk 

Co   Coevorden 

D   Drenthe 

Ddv   Dedemsvaart 

Did   Didam 

Dl   Dalfsen 

Dordt of Ddr   Dordrecht 

Dt   Delft 

Dtc   Doetinchem 

Dv   Deventer 

Dz   Delfzijl 

Ehv   Eindhoven 
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Eml   Ermelo 

Esd of Es   Enschede 

F   Friesland 

Gd   Gouda 

Gdm   Geldermalsen 

Gl   Groenlo 

Gld   Gelderland 

Gr   Groningen (provincie) 

Gron   Groningen (stad) 

Gv   ‘s-Gravenhage 

Hd   Harderwijk 

Hdr   Den Helder 

Hgl   Hengelo 

Hgv   Hoogeveen 

Hk   Heemskerk 

Hlm   Haarlem 

Hm   Helmond 

Hn   Hoorn 

Hr   Heerenveen 

Hrl   Heerlen 

Hvs   Hilversum 

IJm   IJmuiden 

Kpn   Kampen 

L   Limburg 

Lden   Leiden 

Ldm   Leerdam 

Lg   Landgraaf 

Lmr   Lemmer 

Lnn   Loenen 

Lsdm   Leidschendam 

Ltn   Lunteren 

Lw   Leeuwarden 

Mbk   Medemblik 

Md   Moordrecht 

Mdb   Middelburg 

Mp   Meppel 

Mss   Maassluis 

Mt   Maastricht 

NB   Noord-Brabant 

Ndk   Noordwijk 

Ne   Nuenen 

NH   Noord-Holland 

Nkk   Nijkerk 

Nmg of Nm   Nijmegen 
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Ns   Nunspeet 

Nvd   Nijverdal 

O   Overijssel 

Odz   Oldenzaal 

Omn   Ommen 

Ot   Oisterwijk 

Pmr   Purmerend 

Pt   Putten 

Rd   Roodeschool 

Rdn   Roden 

Rdr   Berkel en Rodenrijs 

Rdv   Raamsdonkveer 

Rm   Roermond 

Rs   Rosmalen 

Rsd   Roosendaal 

Rsw   Rijswijk 

Rt   Rotterdam 

Sch   Schoorl 

Sdt   Sliedrecht 

Sgn   Schagen 

Sk   Sneek 

St   Soest 

Sth   Staphorst 

Swk   Steenwijk 

Tb   Tilburg 

Tg   Tegelen 

Tl   Tiel 

Tnz   Terneuzen 

U   Utrecht (provincie) 

Ud   Uden 

Uhz   Uithuizen 

Ut   Utrecht (stad) 

Utg   Uitgeest 

Vb   Voorburg 

Vdm of Vd   Veendam 

Veg   Veghel 

Vg   Vught 

Vk   Valkenburg 

Vkw   Valkenswaard 

Vl   Venlo 

Vld   Volendam 

Vnd   Veenendaal 

Vp   Velp 

Vs   Vlissingen 
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Wc   Wijchen 

Wd   Woerden 

Wf   Wolfheze 

Wg   Wageningen 

Wlk   Waalwijk 

Wmd   Warmond 

Wp   Weesp 

Ws   Winschoten 

Wt   Weert 

Ww   Winterswijk 

Z   Zeeland 

Zbm   Zaltbommel 

Zd   Zaandam 

ZH   Zuid-Holland 

Zl   Zwolle 

Zp   Zutphen 

Ztm   Zoetermeer 

Zst   Zaanstad 

Zv   Zevenaar 

Voor meer plaatsnaamafkortingen kunt u terecht 

op: https://www.infrasite.nl/glossary/plaatsnaamafkorting/?gdpr=accept 

 

 

 

  

https://www.infrasite.nl/glossary/plaatsnaamafkorting/?gdpr=accept
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Kwetsbare kaarten 
 

Nu we met het laatste gedeelte van het project De Laatste Kaart bezig zijn, komen de 

kwetsbare kaarten aan bod. Deze persoonskaarten missen door brand- of waterschade een 

gedeelte van de kaart. In veel gevallen is alles toch leesbaar. Het is de bedoeling dat je 

ontbrekende gegevens zo veel mogelijk aanvult, met behulp van www.wiewaswie.nl 

of de oorlogsgravenstiching www.ogs.nl of het plaatselijke stadsarchief of provinciale archief 

of www.openarch.nl Het is handig met knippen en plakken jouw bron van informatie in 

Opmerkelijk te zetten, zodat de controleur en wij weten waar dit vandaan komt. 

 

Om de gegevens die ontbreken beter terug te kunnen vinden in www.wiewaswie.nl is de 

informatie van de partner ook zichtbaar. Maar we voeren maar van één persoon, namelijk 

de bovenste op de kaart de gegevens in! 

 

Dat is dus wel even zoeken. Je kunt eerst het huwelijk opzoeken, aan de hand daarvan 

geboorteplaats en ongeveer geboortejaar noteren. Met die info, of via de op de 

persoonskaart vermelde ouders, moet het lukken om de geboorteakte te vinden voor de 

exacte geboortedatum.  

 

• Let in Wiewaswie op dat je niet per ongeluk de aktedatum in plaats van de 

geboortedatum neemt!  

• Wees ook bedacht op jong overleden broertjes/zusjes die exact dezelfde naam 

dragen! 

 

 
[volledige invoer: familienaam Spoelstra, voornaam Tiemen, geboortedatum 03-05-

1856, geboorteplaats Achtkarspelen, ond./land Surhuisterveen] 

 

De geboorteplaats kun je met googlen hopelijk traceren. Soms lukt het, ondanks dat de 

namen van de ouders bekend zijn, niet om de geboorteakte te achterhalen. Bijvoorbeeld bij 

geboorten recenter dan 100 jaar geleden. In dat geval gebruik je @@ bij de datum.  

Je hoeft dit niet te melden via Opmerkelijk. 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.ogs.nl/
http://www.openarch.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
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[volledige invoer: familienaam Aarnoudse, voornaam Johannes, geboortedatum 25-

@@-@@@@, geboorteplaats Oud Vossemeer, ond./land laten we leeg (door al te 

klikken op ENTER).] 
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Roze/oranje kaart 

Een roze/oranje kaart heeft een link met de Tweede Wereldoorlog. Het betreft “vermoedelijk 

overledenen”. In veel gevallen is hun overlijdensakte jaren later opgemaakt en te vinden in 

WieWasWie. De kaarten zijn altijd handgeschreven en daarom wat moeilijker leesbaar. 

 

 
[volledige invoer: familienaam Bakker, voornaam Arien, geboortedatum 20-07-1909, 

geboorteplaats Terschelling, land laten we leeg (door al te klikken op ENTER).] 

 

Kijk in www.wiewaswie.nl kijken of je de geboorteakte kunt vinden, en zo de geboorteplaats 

achterhalen. Ook informatie op de website van de Oorlogsgravenstichting is betrouwbaar: 

https://oorlogsgravenstichting.nl. Het is handig met knippen en plakken jouw bron van 

informatie in Opmerkelijk te zetten, zodat de controleur en wij weten waar dit vandaan 

komt. 

 

Kun je niets vinden? Vul dan bij de geboorteplaats #### in. 

 

De tekst “beneden 10 jaar zie vak 8)” hoef je niet in te voeren. 

 

 

 

 

  

http://www.wiewaswie.nl/
https://oorlogsgravenstichting.nl/
https://oorlogsgravenstichting.nl/
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Invoer per veld 

 

Familienaam 

 

Geslachtsnaam – Gesl.nm. 

Neem de familienaam (“Gesl.nm.”) letterlijk over. Ga geen typfouten verbeteren.  

 

De twee streepjes ter afsluiting van een naam [--] worden niet ingevoerd. 

 

Bij namen met voorvoegsels, zoals bijvoorbeeld “de Boer” neem je de volgorde letterlijk 

over. Het voorvoegsel – hier “de” – wordt met kleine letters geschreven. Voorvoegsels bij 

Nederlandse ("inheemse") namen (van, de, in, etc.) doen we met een kleine letter. 

Voorvoegsels van alle buitenlandse namen nemen we letterlijk over zoals op de kaart staat. 

In veel gevallen zul je dan Le Febre, El Almeini, dus twee maal een hoofdletter krijgen, maar 

soms ook el Almeini. 

(Hierbij is de geboorteplaats, ook als iemand in Nederland is geboren, niet van belang.) 

 

Ook bij het onderstaand voorbeeld wordt de familienaam letterlijk overgenomen qua 

hoofdletters en kleine letters. 

 
[volledige invoer: familienaam Henriques de Souza, voornaam Rebecca,  

geboortedatum 12-05-1890, geboorteplaats Amsterdam, land laten we leeg (klik al op 

ENTER)] 

 

Eén naam ingevuld  

Wanneer een naamveld volledig leeg is op de persoonskaart, dan laten we dat leeg en wordt 

er niets ingevoerd. (Een datumveld krijgt @@). 

 
[volledige invoer: familienaam leeg, voornaam Dina, geboortedatum @@-@@-1892, 

gemeente Djokjakarta, land Indonesië] 

 

Als erbij staat “inlandse vrouw” dan nemen wij dat niet over. 

 

Titels 

Een adellijke titel wordt altijd letterlijk overgenomen. Leestekens – zoals ( ) – worden 

eveneens ingevoerd. 
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[volledige invoer: familienaam van Oldeneel tot Oldenzeel (Baron), voornaam Arnaud 

Karel Marie Ghislain, geboortedatum 03-03-1879, geboorteplaats Breda, land laten 

we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Titels werden op verschillende manieren ingevoerd. Bij het volgende voorbeeld wordt de titel 

‘baron’ niet tussen haakjes geschreven, bovendien staat de titel middenin de familienaam. 

Een adellijke titel wordt letterlijk overgenomen, dus: “van den Clooster baron Sloet tot 

Everlo”.  

 
[volledige invoer: familienaam van den Clooster baron Sloet tot Everlo, voornaam 

 Constant Arnold Franciscus Herman Willy Bernard, geboortedatum 03-04-1898, 

 geboorteplaats Tilburg, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Er zijn bijzondere samengestelde namen, zoals Rollfs of Roelofs, of te Riet ook genaamd 

Scholten. Ook hier geldt weer dat je die letterlijk mag invoeren. 
 

 

Voornaam 

 

Voorna(a)m(en) – Voorn. 

Neem de voornaam of voornamen (“Voorn.”) letterlijk over, in dezelfde volgorde waarin ze 

vermeld staan.  

 

De twee streepjes ter afsluiting van een naam [--] worden niet ingevoerd. 

 

Als er geen voornaam is ingevoerd, dan laten we dat vak leeg. 

 
[volledige invoer: familienaam Dimoet zie vak 24, voornaam laten we leeg, 

geboortedatum 28-08-1894, geboorteplaats Pangkal Pinang, land Nederlands Indië] 

 

Als erbij staat “inlandse vrouw” dan nemen wij dat niet over. 

 

  



Invoerinstructie VeleHanden De laatste kaart / 19 

CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis / mz – 2022 

Titel  

Het bezit van een predicaat wordt eveneens letterlijk overgenomen, inclusief haakjes. Het 

gaat hierbij om adellijke titels, zoals “Jhr”, “Jonkheer” etc. 

 
[volledige invoer: familienaam van Beresteijn, voornaam Eeltjo Aldegondus 

(Jonkheer), geboortedatum 02-04-1876, geboorteplaats Haarlem, land laten we leeg 

(klik al op ENTER)] 

 

Dzn. of Jzn. of Iemandszoon 

De afkorting wiens zoon het was, dus het patroniem, wordt gezien als aanvulling op de 

voornaam. Je neemt het letterlijk over, dus of er een punt achter komt hangt van de scan af. 

 

[volledige invoer: familienaam van Dijk, voornaam Arend Dzn, geboortedatum 01-09-

1881, geboorteplaats Kampen O, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Geboortedatum 

 

In het vak “Geboren op” wordt de maand vermeld in tekstvorm (17 juni 1970), maar in 

VeleHanden indexeren we alleen met cijfers. Voer de geboortedatum in als dd-mm-jjjj, en 

gebruik een 0 indien nodig. Dus: “17-06-1970”. 

 

Soms is er geen volledige datum ingevuld, zoals hier alleen het jaartal “1886”, of staat er 

bijvoorbeeld “plusminus 1904”. Plusminus of ongeveer laten we achterwege. Voor elk teken 

dat ontbreekt wordt een @ ingevoerd. Bij deze scan wordt dan @@-@@-1886 getypt. 

 
[volledige invoer: familienaam Tjan, voornaam Lien Nio, geboortedatum   

@@-@@-1886, geboorteplaats Tanggerang, land Nederlandsch Indië] 

 

Als een geboortedatum door omstandigheden niet goed leesbaar is, of als de eeuw is 

weggelaten, dan mag je in www.wiewaswie.nl kijken of je de juiste geboortedatum uit de 

akte kunt halen. 

 

  

http://www.wiewaswie.nl/
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Geboorteplaats 

 

Gemeente – Gem. 

De geboortegemeente wordt in dit document aangeduid met het meer gangbare woord 

geboorteplaats. 

 

Staat er “thans” (of “th”) en daarna een tekst over de nieuwe gemeentenaam, dan voer je 

dat allemaal niet in, met uitzondering van de provincieletter als die er bij staat. Hier wordt de 

invoer: “Stad-Doetinchem Gld”. Voeg geen punten toe bij afkortingen. 

 
[volledige invoer: familienaam Wanrooij, voornaam Bernard, geboortedatum 

02-10-1872, geboorteplaats Stad-Doetinchem Gld, land laten we leeg (klik al op 

ENTER)] 

 

Er zijn varianten op thans. Bij Stratum (Ehv) – dus Stratum dat later is opgenomen in 

Eindhoven – voer je alleen Stratum in. Want er is maar één gemeente Stratum in Nederland. 

Dat geldt ook voor Kralingen (Rt of Rotterdam). 

 

Ook komt de variatie “voorm” of “vm” (voormalig) voor: “Beverwijk NH vm gem. Wijk aan 

Zee en Duin”. Dan zoek je online op hoe de gemeente genoemd werd, in het geboortejaar 

dat vermeld staat op de scan. In de meeste gevallen neem je dan die voormalige naam over, 

met provincieletter als die erbij staat. 

 

Bij Sloten (Haarlem) of Sloten (Hlm) graag invoeren als Sloten NH, om verwarring met 

de gemeente Sloten in Friesland te voorkomen! 

 

Als er achter de gemeentenaam “ca / c.a.” (cum annexis) staat, dit graag overnemen. Aan 

elkaar en zonder spaties of punt(en): ca  

 

 
[volledige invoer: familienaam Dimou, voornaam Evangelos, geboortedatum  

10-11-1934, geboorteplaats Ravena (Ioanninon), land Griekenland] 

 

Let op: de plaatsnaam wordt letterlijk overgenomen, inclusief haakjes. 

Buitenlandse plaatsnamen worden eveneens letterlijk overgenomen. Ga buitenlandse 

plaatsnamen nooit ‘vertalen’ (Londen wordt geen London; Parijs geen Paris etc.) of 

omzetten (Batavia wordt geen Djakarta, ’s-Gravenhage geen Den Haag).  

 

Bij alle andere locatie aanduidingen (zoals provincie en onderdeel land) halen we wel 

haakjes weg. 
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Is er sprake van een bijzondere geboorteplaats, bijvoorbeeld op zee of in de lucht? Of staan 

er alleen coördinaten vermeld? Neem dan alles letterlijk over.  

 

Provincie 

Bij vrijwel alle gemeenten staat de afkorting van de provincie vermeld, in dit geval “ZH”. Dit 

neem je ook over. Dus: plaatsnaam [1 spatie] provincieletter(s). De provincieletter(s) neem 

je letterlijk over zoals ze er staan, maar altijd zonder punt erachter.  

 
[volledige invoer: familienaam Zoeteman, voornaam Adrianus, geboortedatum  

 28-12-1862, geboorteplaats Puttershoek ZH, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

In sommige gevallen gebruikte de ambtenaar haakjes om de provincieafkorting. Deze laten 

we achterwege. Ook is duidelijk dat de provincie bij onderstaand voorbeeld verkeerd is 

ingevoerd, bij onderd./land. Bergh wordt hier ingevoerd als geboorteplaats “Bergh Gld”. 

 
[volledige invoer: familienaam van Alst, voornaam Clara Maria, geboortedatum  

25-10-1918, geboorteplaats Bergh Gld, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Standaard provincie afkortingen: F - Friesland; Gr - Groningen; D - Drenthe; O - Overijssel; 

Gld - Gelderland; NB - Noord-Brabant; L - Limburg; Z - Zeeland; ZH - Zuid-Holland; NH - 

Noord-Holland; U - Utrecht. 

Staat er een afwijkende provincie afkorting, zoals bijvoorbeeld Fr of Ov etc., dan mag je 

corrigeren naar dit standaardlijstje. 

 

Voeg geen provincieletters toe als ze niet op de scan staan. Dus dit blijft “Kampen”. 

 
[volledige invoer: familienaam Wezenberg, voornaam Gerritdiena, geboortedatum 

16-08-1845, geboorteplaats Kampen, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Staat er bijvoorbeeld als geboorteplaats München DL (of Dl), dan mag je dat invoeren als 

geboorteplaats München en land Duitsland. 

 

Duidelijke fouten 

Verschrijvingen en typfouten in de plaatsnaam corrigeren wij wel, typefouten in namen 

nooit. Hieronder wordt het = teken omgezet in -. 
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[volledige invoer: familienaam Corporaal, voornaam Egbert Willem Bastiaan, 

geboortedatum 28-10-1882, geboorteplaats ’s-Gravenhage, land laten we leeg (klik al 

op ENTER)] 

 

Buitenlandse plaatsen voorm/ thans 

 

De regel is om te kijken naar het geboortejaar van de persoon, en hoe de geboorteplaats/ 

geboorteland toen heette. Dus hier wordt het “Gablonz” bij geboorteplaats, en bij land 

“Oostenrijk-Bohemen”. 

 

Onderdeel/Land 

 

Ond./land 

Vooral bij Friese gemeenten staat ook een onderdeel van de gemeente vermeld, bijvoorbeeld 

gemeente Hennaarderadeel, onderdeel Kubaard. Dit wordt letterlijk overgenomen, tenzij 

daar “thans” staat met een toelichting over de huidige gemeente. Het volgende voorbeeld is 

Brabants: 

 
[volledige invoer: familienaam van der Aa, voornaam Philemina, geboortedatum  

17-07-1855, geboorteplaats Hooge en Lage Mierde NB, ond./land Hulsel] 

 

Let op: Nederland wordt nooit ingevoerd bij “ond./land”! 

 

Indien iemand geboren is buiten Nederland, dan wordt dit vermeld in het veld “ond./land”. 

Dit altijd overnemen en noteren zónder komma, haakjes, etc.  

 

[volledige invoer: familienaam A Jok Ma, voornaam Francina Juliette Deserina, 

geboortedatum 12-10-1897, geboorteplaats Paramaribo, land Suriname] 
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Voer geen extra informatie in (zoals staat of land) als dat er niet staat. Wanneer het veld 

“ond./land” volledig leeg is op de persoonskaart – wat voor de meeste Nederlandse 

gemeenten geldt (tenzij er een onderdeel van een gemeente is genoteerd) – dan wordt er 

niets ingevoerd.  

 

Net als bij plaats geldt ook hier: staat er “thans” of “th” bij, dan voeren we alles daarachter 

niet in. Denk aan de periode van de Tweede Wereldoorlog, bij Oostenrijk zie je dan 

regelmatig “thans Duitsland” staan. Dat hoeft dus niet. 

 

Moderne spelling 

Alleen Duitschland wordt Duitsland in moderne spelling. Andere landennamen worden niet 

aangepast. BRD en DDR worden eveneens letterlijk overgenomen en niet omgezet naar 

Duitsland. 

 

Er wordt niet veranderd van Nederlands-Indië naar Indonesië of van Indonesië naar 

Nederlands-Indië. Ook als er Indonesië staat bij geboorten van vóór de onafhankelijkheid, 

wordt dit letterlijk overgenomen. Dus letterlijk overnemen, ook als er Nederlandsch-Indië 

staat met sch dan laten we dat zo. 

 
[volledige invoer: familienaam van der Pol, voornaam Willem Frederik Hendrik,  

geboortedatum 05-05-1889, geboorteplaats Soerabaja, land Indonesië] 

 

Vervolgkaart 

 

Soms paste niet alle informatie op één persoonskaart. Met name bij grotere gezinnen komt 

dat weleens voor. Dan werd er een vervolgkaart opgemaakt. Die voeren we op de gewone 

manier in, dus niet letterlijk “vervolgkaart van” overtypen! Wel geef je via Opmerkelijk aan 

dat dit een vervolgkaart is! 

 

 

[volledige invoer: familienaam Geurts, voornaam Henricus, geboortedatum 29-05-

1900, geboorteplaats Heumen Gld, land laten we leeg (klik al op ENTER)] 

 

Ook deze variant komt voor. 
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[volledige invoer: familienaam van Amerongen, voornaam Johannes Cornelis, 

geboortedatum @@-@@-@@@@ en geboorteplaats #### en land laten we leeg 

(door al te klikken op ENTER).]  

 

Het is niet erg dat die laatste velden leeg blijven. Onze datamanagers lossen dat achter de 

schermen op, want ze moeten toch deze vervolgkaarten aan de bijbehorende kaart 

koppelen. 

 

 

Algemeen 

Als een woord is doorgestreept en vervolgens is verbeterd, dan voer je alleen de verbeterde 

gegevens in.  

 

Bij het invoeren gebruiken we ook de bijzondere leestekens. Die kun je tevoorschijn 

krijgen met de knop rechtsboven in je invoerscherm.  

 

Soms was er niet genoeg ruimte voor de ambtenaar om alles in het vak te typen. Als er een 

verwijzing naar een ander vak staat, meestal “zie vak 35” en soms met een ander nummer, 

dan wordt dat wel ingevoerd. 
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Slotopmerkingen 

 

Beloningen via coupons 

Hoewel het invoeren via VeleHanden vrijwilligerswerk is, willen we graag wat terugdoen. Per 

ingevoerde en gecontroleerde scan verdien je punten. Deze punten kun je omzetten in 

“coupons” voor onderstaande beloningen. Dat doe je op de volgende wijze:  

• Log met jouw account in op VeleHanden.nl. 

• Ga naar jouw profiel (klik op je naam in de rechterbovenhoek van het scherm achter 

‘Mijn profiel’). 

• Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’. 

• In het overzicht met jouw projecten ga je naar het project De laatste kaart. Punten 

zijn niet overdraagbaar tussen verschillende projecten. Klik achter het aantal punten 

op ‘meer’ om een coupon aan te maken. 

 

 
 

• Kies je beloning. Klik vervolgens op ‘Maak’.  

Let op: als je nog niet genoeg punten hebt voor een beloning, dan zie je de 

oranje ‘maak’ knop niet! 

• Nu staat de couponcode onder ‘uw coupons’. Klik precies op het printericoon voor 

een print op papier of selecteer ‘maak een pdf’. ‘Dupliceer’ betekent dat je exact 

dezelfde beloning nog een keer wilt, waarna opnieuw de punten worden ingenomen 

en je nog een couponcode krijgt. 

• Voeg de couponcode bij jouw persoonskaartenaanvraag en mail die naar pkpl@cbg.nl 

en bij 1 jaar digitale vriendschap mail je de couponcode, samen met je naam en 

adresgegevens naar vrienden@cbg.nl  

• Na controle van de couponcode bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis wordt 

de beloning geregeld. Daar kan enige tijd overheen gaan. 

 

De punten en coupons behaald bij dit VeleHanden project zijn uitsluitend bij het 

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis inwisselbaar. Dit kan tot twee jaar na de officiële 

afronding van het project. Via een digitale projectnieuwsbrief word je op de hoogte gebracht 

van de eindtermijn. 

 

https://velehanden.nl/
mailto:pkpl@cbg.nl
mailto:vrienden@cbg.nl
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Beloningen 

6.000 punten  -  4 persoonskaarten: Ontvang persoonskaarten van je vier 

(over)grootouders of andere personen naar keuze, die zijn overleden 

tussen 1939 – 1994 in Nederland. (Van overledenen na 1 oktober 1994 

krijg je een digitale persoonslijst.)  

 

12.000 punten - 10 persoonskaarten: Kies 10 voorouders of andere personen die zijn 

overleden tussen 1939 – 1994 in Nederland en krijg met hun 

persoonskaarten direct inzicht in meer generaties. (Van overledenen na 

1 oktober 1994 krijg je een digitale persoonslijst.) 

 

15.000 punten -  1 jaar digitale vriendschap CBG|Centrum voor familiegeschiedenis: 

o Lees 4x de nieuwste Gen.magazine digitaal 

o Onbeperkt toegang tot alle digitale edities van 

Gen.magazine 

o Onbeperkt toegang tot CBG collecties 

o Inclusief Premiumtoegang WieWasWie 

 

(N.B. In het beloningenoverzicht van ons project op de VeleHanden site zie je als beloningen 

uitsluitend persoonskaarten staan, en nog geen persoonslijsten. Dat wordt bij de volgende 

grote update verbeterd. Wat hier in de invoerinstructie staat, is de volledige en juiste 

beloning.) 

 

 

Foutieve invoer 

Heb je vragen, dan kun je die altijd op het forum stellen. Op het moment dat blijkt dat je de 

invoerinstructie niet helemaal goed volgt, proberen wij je via de mail zoveel mogelijk 

invoertips te geven. Mocht echter na een aantal mails blijken dat je hierop niet reageert en 

structureel fouten blijft maken, dan zijn wij helaas genoodzaakt je uit te sluiten van het 

project. 

 

 


