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Algemene informatie 
 
Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente 

had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke 
gegevens op te schrijven. Bijvoorbeeld: “heden den _____(datum)_______achttien honderd 
zeven en negentig zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijker Stand der Gemeente 
Winterswijk verschenen”.  
Hierdoor zijn alle boeken in elke gemeente gelijk en is het enige dat kan verschillen het 

handschrift van de ambtenaar. In de periode 1811-1818 werden aktes nog in het Frans 
opgemaakt. Daarom begint het invoeren op VeleHanden vanaf 1819. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vuistregels/uitgangspunt 

 Alle informatie waar een veld voor is wordt letterlijk overgenomen, tenzij anders 

omschreven bij de specifieke informatie.  

 Alle namen, plaatsnamen en buurtschappen beginnen met een hoofdletter.  

 Beroepen worden altijd zonder hoofdletter geschreven en worden letterlijk in zijn geheel 

overgenomen. Buiten beroep wordt overgenomen als zonder beroep. Als er geen beroep 
vermeld is dan wordt dit overgenomen als geen beroep vermeld.  

 Alle vakken met een blauwe rand en een asterisk (*) na de omschrijving zijn verplicht. 

Niet verplichte velden worden overgeslagen. Hier geen #### invullen.  
 Y of IJ? Y wordt alleen gebruikt bij namen die echt met een Y zijn geschreven. Zoals 

Yvonne of Sytze. Alle overige worden met IJ geschreven. Staat er bijvoorbeeld Thys dan 

wordt dit Thijs. 
 Als een vader is overleden voor de geboorte van het kind geldt de volgende regel. Is de 

vader meer dan 300 dagen voor de geboorte overleden, dan krijgt het kind de 

achternaam van de moeder. Is de vader minder dan 300 dagen overleden voor de 

geboorte van het kind, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.  
 Als een vader is overleden voor de geboorte van het kind en er staat geen 

overlijdensdatum bij dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Bovenstaande 

regel geldt alleen als er een datum wordt gemeld.  
 Zijn er zaken waar deze handleiding geen antwoord op geeft? Stel ze via het Forum. 

 

https://velehanden.nl/messages/index/index/project/gda
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Invoerscherm 

 

Op de meeste scans staan vier aktes. Uitzonderingen hierop zijn de beginpagina’s, eindpagina’s 
en alfabetische registers van een boek en als er een speciale akte op staat zoals een erkenning of 

een vinding. De beginpagina’s, de eindpagina’s en de alfabetische registers worden overgeslagen 

met de knop ‘onbruikbaar’.  
 

Bij het openen van een nieuwe scan, opent het invoerscherm altijd op Akte A. Deze 
correspondeert met de eerste akte op de scan. Over het algemeen zal dit de akte zijn die links 

bovenin op de scan staat. Als er minder aktes op een scan staan dan correspondeert Akte A met 
de akte die logischerwijs als eerst gelezen wordt. Akte A is altijd de eerste akte op de scan. 

 

Na het invullen van de eerste twee regels, levenloos tot geboorteplaats, verschijnt er onderaan 
Akte A een grijze balk met hierop Akte B. Na het invullen van de velden Vader, Moeder en Kind 

komt er rechts een blauw vinkje te staan. Hierna kan op de grijze balk worden geklikt om de 
invoervelden voor Akte B te zien. Dit herhaalt zich voor de Aktes C en D. Is alle informatie van de 

vier aktes overgenomen? Klik dan op de knop afronden. Als er onverhoopt velden niet goed zijn 

ingevuld krijgen deze een roze kleur. Klik niet op afronden na het invoeren van een akte. De 
gehele scan wordt dan afgesloten. Klik pas op afronden als alle informatie is overgenomen van 

de scan.  
 

Als er minder dan vier aktes op een scan staan kan een scan voortijdig afgerond worden. Aktes A 
t/m D hoeven namelijk niet allemaal ingevuld te worden. Dit houdt ook in dat een scan voortijdig 

afgerond kan worden als er wel vier aktes op een scan staan. Het programma kan dat niet 

bepalen. Het is dus aan de invoerder om goed op te letten dat alle aktes zijn ingevoerd en in de 
goede volgorde voordat een scan wordt afgerond.  

 
De aktesoorten erkenning en vinding kunnen over twee opvolgende scans staan. Vaak begint de 

akte op de rechterpagina en gaat dan aan de achterzijde (volgende scan) verder. Om toch alle 

informatie te zien die er nodig is om de akte in te voeren is er de knop kijk naar de volgende 
scan. De volgende scan opent zich in een pop-up venster. De invoer gebeurt bij de eerste scan.  
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Algemeen 
 
Levenloos Nee/Ja 

Deze staat standaard op nee. Alleen ja aanklikken als er in de akte melding is gemaakt van een 
levenloos kind.  

 

Soort akte 
Er zijn vier verschillende aktesoorten bij de geboortes. Het veld soort akte is een keuze menu. Na 

het lezen van de akte maakt u een keuze uit de vier verschillende soorten aktes.  
 

 Normaal 

Deze soort komt het vaakst voor. Het is de standaard opmaak van een geboorteakte in 

een boek. Over het algemeen zijn alle gegevens over het kind bekend. Af en toe 
ontbreken de gegevens van de vader omdat deze niet bekend was. Van deze aktesoort 

moeten kind, moeder en vader verplicht worden ingevuld.  
 

 Naamswijziging 

Een naamswijzingsakte is een akte waarin een ouder voor zijn/haar kind(-eren) na de 
geboorte de voor- of achternaam veranderd. Het is alleen een naamswijzigingsakte als 

dit duidelijk uit de gegevens in de akte blijkt, nl het is een officieel document van de 

rechtbank met de vermelding van een naamswijziging. De nieuwe naam wordt ingevoerd 
bij de gegevens van het kind. In de tekst uit kantlijn wordt de oude naam ingevoerd. 

Alleen het kind moet verplicht worden ingevuld. 
Staat de naamswijziging in de kantlijn? Kies dan voor akte soort normaal en maak een 

keuze in soort kantmelding. 

 
 Erkenning 

Een erkenningsakte werd opgemaakt als een kind op latere leeftijd door de vader of door 

de moeder werd erkend. Het enige wat hier ingevuld moet worden zijn de gegevens over 
de ouders en het kind. Het gehele verhaal van rechtbank wordt niet overgenomen.  

Staat de erkenning in de kantlijn? Kies dan voor akte soort normaal en maak een keuze 
in soort kantmelding.  

 

 Vinding 

Als een kind te vondeling was gelegd werd er een vindingsakte opgemaakt. In deze akte 
wordt verteld waar het kind gevonden is en door wie. Alleen het kind moet verplicht 

worden ingevuld.  
 

Soort kantmelding en tekst uit de kantlijn 

Niet alle naamswijzigingen en erkenningen kregen een eigen akte. In de kantlijn van een normale 
akte werd een melding bijgeschreven. Staat er een melding in de kantlijn maak dan een keuze uit 

onderstaande opties: 
a. Een kantmelding met een beschrijving van de erkenning,  

b. Een kantmelding met een beschrijving van de wettiging 

c. Een kantmelding met een beschrijving van wettiging en erkenning. Het gaat hierbij 
meestal  over een huwelijk waarin een kind of meerdere kinderen worden gewettigd en 

tevens erkend of omgekeerd. 
d. Een kantmelding met een naamswijziging.  

 
Let op: een aantekening van de ambtenaar met een correctie of aanvulling op de tekst van de 

akte is geen kanttekening. 
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De tekst uit de kantlijn 

wordt niet overgenomen. 

Uitzondering hier op is 
naamswijziging. De oude 

naam komt in het naamveld 
van het kind te staan. De 

nieuwe naam wordt 

opgenomen in het veld tekst 
uit de kantlijn.  

 
 

Aktenummer 
Elke akte kreeg zijn eigen nummer. Dit nummer staat in de linkerbovenhoek.  

 

Tweeling, drieling 
Als een tweeling of drieling in 1 akte is opgenomen dan krijgen ze wel allemaal een eigen 

aktenummer. Dan wordt het bijvoorbeeld met een drieling in akte 130: 
aktenummer 130, kind 1 

aktenummer 130a, kind 2 

aktenummer 130b, kind 3 
Vervolgens de andere aktes op de scan invoeren.  

Nu is het helaas nog niet mogelijk om meer dan vier aktes per scan in te voeren. Hier wordt wel 
aan gewerkt. Vul nu de eerste vier aktes van de scan in en geef vervolgens via de knop 

'opmerkelijk' aan dat er meer dan vier aktes op de scan staan.  

 
Aktedatum 

De aktedatum is de datum waarop aangifte is gedaan. Deze datum ligt minimaal op de dag van 
geboorte en maximaal drie dagen later. De datum wordt genoteerd als dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 

16-10-1897. 

 
Geboortedatum 

De geboortedatum is de datum waarop het kind is geboren. Deze kan dus afwijken van de 
aktedatum. De datum wordt genoteerd als dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 16-10-1897. 

 

Gemeente 

Vul bij gemeente de naam in van de gemeente 
waarin aangifte is gedaan. Deze naam hoeft niet 

overeen te komen met de geboorteplaats. Voor de 
schrijfwijze van de gemeente hanteren wij de 

huidige spelling. Bij twijfel over de schrijfwijze raadpleeg de plaatsnamenlijst op Wikipedia. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Gelderland


Invoerinstructie  
‘Verlos Gelderse Geboorteakten’ 
 

Versie 6 14-07-2015   5 

 

Geboorteplaats 
Neem de geboorteplaats over zoals in de akte staat vermeld via onderstaande richtlijnen: 

 

- Wijknamen en straatnamen worden niet overgenomen. In deze gevallen is de 
gemeenteplaats de geboorteplaats. 

- De woorden dorp of buurtschap voor een plaatsnaam worden niet overgenomen. Alleen 
de plaatsnaam is de geboorteplaats. 

- Neem de plaatsnaam over in huidige spelling. 

- Bestaat er twijfel of een naam wel een plaats is, raadpleeg dan de Wikipedialijst. Let op: 
deze lijst is niet volledig, maar biedt een houvast.  

- Bij grotere twijfel kan er altijd via het forum om duidelijkheid worden gevraagd. 
 

Vader/Moeder 

 

Let op: Uit de akte moet duidelijk blijken dat de aangever ook de vader is. Vaak zijn aangevers, 
ook artsen, vroedvrouwen, of de vader of moeder of opa van bv een ongehuwde dochter. 

 

Voornaam 
Vul hier de voornaam/namen, met hoofdletter, van de vader of moeder in. Ook eventuele 

accenten en streepjes tussen de namen. Bij aktesoort normaal is dit veld altijd verplicht. Is er 
geen vader of moeder bekend vul dan NN (no name) in.  

Bij alle overige aktesoorten voornaam van vader of moeder alleen invullen als die aanwezig is. 

Laat dit veld anders leeg.  
 

Vader: 

 

Patroniem 
Vul hier het patroniem, met hoofdletter, van de vader of moeder in. Dit veld is niet verplicht. Is 

er geen patroniem laat het veld dan leeg.  
Een naam is alleen een patroniem als uit de akte blijkt dat deze verwijst naar de eerste voornaam 

van de vader. Als uit de akte blijkt dat Anna Pieters de Vries de dochter is van Pieter Jans de 
Vries dan is de naam Pieters bij de dochter een patroniem. Maar als Anna Pieters de Vries in de 

akte een dochter is van Willem Jans de Vries dan is de voornaam van de dochter Anna Pieters en 

is er dus geen patroniem.  
 

Tussenvoegsel 
Vul hier de tussenvoegsels van de achternaam van de vader of moeder in. Dit veld is niet 

verplicht. Is er geen tussenvoegsel laat het veld dan leeg. Wordt in de akte het tussenvoegsel 

met een hoofdletter geschreven neem dan die hoofdletter over. 
De adellijke titels baron, baronesse, graaf en gravin worden met kleine letters opgenomen. Alle 

overige titels niet opnemen.  
 

Achternaam 
Vul hier de achternaam, met hoofdletter, van de vader of moeder in. Dit veld is altijd verplicht bij 

akte soort normaal. Is er geen vader of moeder bekend vul dan NN (no name) in.  

Bij alle overige aktesoorten achternaam vader of moeder alleen invullen als die aanwezig is. Laat 
dit veld anders leeg.  

Sommige mensen hebben dubbele achternamen, bij twijfel zoek de achternaam op bij het 
Meertens Instituut. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Gelderland
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/achtergrond.php?actie=help
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Beroep 

Vul hier het beroep in van de vader of moeder als deze is genoteerd. Staat er zonder beroep 

neem dit over. Staat er in de akte geen beroep vermeld? Vul dan geen beroep vermeld in. Buiten 
beroep wordt overgenomen als zonder beroep. 
Neem beroepen letterlijk over. Beroepen worden altijd zonder hoofdletter geschreven. Ook al 
staat het in de akte met hoofdletter. 

Zijne huisvrouw is geen beroep maar is een aanduiding voor echtgenote. Dit wordt dus ook niet 

als beroep overgenomen. De vrouw is dan zonder beroep.  Als er bij de vrouw geen beroep 
vermeld is. Vul dan geen beroep vermeld in.  
 
Moeder: 

 

Leeftijd 
Vul hier de leeftijd van de vader of moeder in cijfers in als deze vermeld is. Staat er geen leeftijd? 

Laat dit veld dan leeg. 
 

Geslacht 
Het geslacht bij het tabblad vader staat standaard op man. Het geslacht bij het tabblad moeder 

staat standaard op vrouw. Let op dat het ook inderdaad op man of vrouw staat voordat een scan 

wordt afgerond.  

 
Kind (altijd verplicht) 
 
Voornaam 

Vul hier de voornaam/namen, met hoofdletter, van het kind in. Dit veld is altijd verplicht. Is er 

geen voornaam omdat het kind levenloos was vul dan NN (no name) in.  

 

Patroniem 
Vul hier het patroniem, met hoofdletter, van het kind in. Dit veld is niet verplicht. Is er geen 

patroniem laat het veld dan leeg. 
Een naam is alleen een patroniem als uit de akte blijkt dat deze verwijst naar de eerste voornaam 

van de vader. Als uit de akte blijkt dat Anna Pieters de Vries de dochter is van Pieter Jans de 
Vries dan is de naam Pieters bij de dochter een patroniem. Maar als Anna Pieters de Vries in de 

akte een dochter is van Willem Jans de Vries dan is de voornaam van de dochter Anna Pieters en 

is er dus geen patroniem.  
 

Tussenvoegsel 
Vul hier de tussenvoegsels van de achternaam in van het kind. Dit veld is niet verplicht. Is er 

geen tussenvoegsel laat het veld dan leeg. Wordt in de akte het tussenvoegsel met een 

hoofdletter geschreven neem dan die hoofdletter over. 
De adellijke titels baron, baronesse, graaf en gravin worden met kleine letters opgenomen en 

alleen als deze bij de naam van het kind worden genoemd. Alle overige titels niet opnemen.  
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Achternaam 
Vul hier de achternaam van de vader, met hoofdletter, in. Dit veld is altijd verplicht.  
Is de vader niet bekend? Neem dan de achternaam van de moeder, met hoofdletter, over. Neem 

bij een vindingsakte de gekozen achternaam, met hoofdletter, over.  
 

Geslacht 
Kies hier het geslacht van het kind. In de akte staat geschreven of het om het vrouwelijk of 

mannelijk geslacht gaat. Dit veld is verplicht. 


