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Informatie over het bevolkingsregister van
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pag. 19-22.

Afbeelding 1, voorpagina: familie Alblas voor hun winkel aan de Noordwijkstraat te Den Haag, ca. 1913.
Fotograaf onbekend. Collectie Haags Gemeentearchief.
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Welkom!
Leuk dat je meedoet met het Vele Handenproject Hagenaars en Hagenezen. Neem voordat
je begint deze invoerinstructie eerst goed door. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat
iedereen de gegevens zoveel mogelijk op dezelfde manier overneemt.

Dit document begint met een korte introductie op het project en de projectomgeving op
www.velehanden.nl. Daarna volgen de richtlijnen voor het invoeren van de gegevens zelf.
Kijk ook regelmatig op de berichtenpagina van het forum voor mededelingen binnen het
project en vragen van andere invoerders.

Afbeelding 2: Leden van de familie Quist en Peiffer met vier dienstbodes, ca. 1921. Fotograaf B.L. Quist.
Collectie Haags Gemeentearchief.

Doelstelling
Het project Hagenaars en Hagenezen heeft als doel het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters van Den Haag over 1913 – 1939 en van Loosduinen over 1916 - 1939. Loosduinen
was tot 1 juli 1923 een zelfstandige gemeente en is sindsdien een stadsdeel van Den Haag.
Het Haagse bevolkingsregister bestaat uit ruim 500.000 gezinskaarten met gegevens over
mensen die tussen 1913 en 1939 in de gemeente Den Haag woonden. Het register van
Loosduinen bestaat uit ruim 13.000 gezinskaarten en een kleine 4.000 kaarten van het register
'Dienstbare Stand' (ook wel 'dienstbodenregister' genoemd) uit de periode 1916 - 1939. Voor
dit VeleHanden project worden hun namen, geboortedata en geboorteplaatsen overgenomen.
Deze gegevens vormen straks de basis voor een digitale index op het bevolkingsregister.
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Door de namen en data te koppelen aan de scans van de gezinskaarten, zullen die op de
website van het Haags Gemeentearchief doorzocht kunnen worden.

De projectomgeving
Klik op de projectenpagina van VeleHanden op Hagenaars en Hagenezen om het project te
openen. Zodra je je hebt aangemeld kom je op je profielpagina uit op het tabblad ‘Projecten’.
De andere tabbladen geven informatie over je activiteit en profielgegevens.

Afbeelding 3: Het project Hagenaars en Hagenezen wordt getoond onder het tabblad ‘projecten’ zodra je
aangemeld bent voor dit project.

Via de oranje knop ‘invoeren’ ga je meteen naar het invoerscherm. Naast deze knop staat
de link ‘bekijk projectpagina’. Je komt dan in de projectomgeving, met een algemene
beschrijving van het project, andere invoerders voor dit project en de instructies.

Afbeelding 4: Projectomgeving Hagenaars en Hagenezen, tabblad Project info.

Het tabblad ‘Berichten’ leidt naar het forum. Daar vind je onder andere nieuws en mededelingen over het project en vragen van andere invoerders. Wij raden je aan om deze pagina
regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en mogelijke
wijzigingen in de invoerinstructies. Als je zelf een vraag, tip of opmerking hebt, kun je die ook
op het forum plaatsen.
Het tabblad ‘Statistieken’ geeft je inzicht in het invoergedrag van de deelnemers en de
voortgang van het project.
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Het invoerscherm
Via de knop ‘invoeren’ kom je op het invoerscherm. Het invoerscherm is standaard ingedeeld
met bovenaan de scan, en daaronder de invoervelden. Je kunt voor een andere schermindeling kiezen door te klikken op ‘andere schermindeling’ rechtsboven.

Afbeelding 5: Het standaard invoerscherm.

Bij het project Hagenaars en Hagenezen werkt de functie ‘Scan meebewegen’ niet (goed).
Dit komt omdat de namen niet altijd op dezelfde plek op de scan staan.
De scan kan wel (linksboven) handmatig vergroot en verkleind worden.
Je begint met het invoeren van de eerste tekst in het veld ‘Achternaam’. Met de tab-toets of via
een muisklik kom je in het volgende veld. Achter een afgeronde regel komt een vinkje te staan.

Knop Onbruikbaar
•

Als op de scan geen gezinskaart staat, of als de gezinskaart geen te indexeren gegevens
bevat, klik dan op de blauwe knop ‘Onbruikbaar’. Kies vervolgens de reden en geef aan
waarom de scan onbruikbaar is.

Afbeelding 6: Knop Onbruikbaar.

•

Wanneer in de kolommen ‘Geslachtsnaam’ en ‘Voornamen’ niets vermeld staat, wordt de
gezinskaart aangemerkt als ‘Onbruikbaar’.

Afbeelding 7: Deze gezinskaart wordt aangemerkt als ‘Onbruikbaar’. De naam die onderaan staat,
‘Rijke, Jacobus J’, wordt niet ingevoerd.
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•

Tussen de gezinskaarten zitten enkele (vaak oranje gekleurde) verwijskaarten, die van
een ‘oude’, naar een nieuwe achternaam verwijzen. De namen op deze kaarten worden
niet overgenomen. Als je zo’n kaart tegenkomt, klik dan op de knop ‘Onbruikbaar’.

Afbeelding 8: Voorbeeld van een verwijskaart. De namen worden niet overgenomen.

Knop Opmerkelijk!
De knop Opmerkelijk is voor het melden van bijzondere zaken. Gebruik deze knop niet voor
het stellen van vragen. Vragen en opmerkingen kun je plaatsen op het forum (tab 'berichten').
Klik op de knop Opmerkelijk! als je bijvoorbeeld de naam van een beroemd persoon
tegenkomt (zoals een bekende sportman, politicus, acteur, enz.). Of wanneer je een
bijzondere opmerking ziet of iets anders heel opmerkelijks over een huishouden.
Het is leuk hier binnen het Vele Handen project aandacht aan te besteden. Om de projectbeheerders op de hoogte te brengen van die bijzonderheden, klik je op de knop ‘Opmerkelijk!’.

Afbeelding 9: Bekende naam? Interessante gegevens op de scan? Laat het ons weten!

Andere opmerkelijke zaken zijn afwijkende scans. Gebruik de knop ‘Opmerkelijk!’ daarom ook
als je een van de volgende zaken tegenkomt:
•
•
•

de scan van de achterkant van de gezinskaart ontbreekt
de tekst op de achterkant van de gezinskaart staat ‘op zijn kop’
de achterkant van de gezinskaart wordt aan de linkerkant getoond en de voorkant rechts

Afbeelding 10: De achterkant van de gezinskaart wordt hier links getoond en de voorkant rechts. Dit graag melden
via de knop ‘Opmerkelijk!’.
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Geen gegevens overslaan
In de werkbalk aan de linkerkant kun je met het icoon
de ‘navigator’ aanzetten. Hiermee
wordt een klein schermpje getoond met de complete scan en daarop in rood gemarkeerd het
deel van de scan dat groot in beeld is. Je ziet op die manier in één oogopslag of er nog meer
regels in te voeren zijn.

Afbeelding 11: Het rode gedeelte geeft weer wat ingezoomd is. In dit geval zie je dat er na de witregels nog
meer personen vermeld staan.

Geen tijd meer, of klaar met invoeren?
•

Als je geen tijd hebt om een gezinskaart helemaal af te ronden, klik dan op de blauwe knop
‘Tussentijds bewaren’. De scan en de reeds ingevoerde gegevens worden dan 24 uur
voor je bewaard. Als je binnen deze periode opnieuw inlogt en naar ‘Invoeren’ gaat, kun je
verder gaan met het beschrijven van de scan.

•

Als alle gevraagde gegevens van alle personen op de gezinskaart zijn ingevoerd, klik dan
op de oranje knop ‘Afronden’. Je krijgt daarna vanzelf een nieuwe scan om te beschrijven.
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De gezinskaarten
Niet alle gezinskaarten zien er hetzelfde uit. Er zijn verschillende formaten en de indeling op
de kaarten is niet steeds hetzelfde. Op de meeste kaarten staat in elke kolom welke informatie
deze bevat:

Afbeelding 12: In elke kolom staat welke informatie die bevat.

Er zijn ook gezinskaarten waar alleen genummerde kolommen op staan. Van deze
‘kolommenkaarten’ bestaan twee soorten: een met 17, en een met 20 kolommen.

Afbeelding 13: Kolommenkaart met 17 genummerde kolommen.

Afbeelding 14: Kolommenkaart met 20 genummerde kolommen.

De gegevens die overgenomen worden, staan op beide kolommenkaarten telkens in dezelfde
genummerde kolom:
•
•
•
•

kolom 2 = achternaam (met eventueel tussenvoegsel)
kolom 3 = voornaam
kolom 6 = geboortedatum
kolom 7 = geboorteplaats

Mocht je geïnteresseerd zijn: een overzicht met de betekenis van alle kolomnummers vind je in
Bijlage 1. Voor de echte nieuwsgierigen onder jullie is ook een overzicht toegevoegd met
uitleg over de afkortingen die op de gezinskaarten voorkomen, zie daarvoor Bijlage 2.

Vervolgkaarten
Er zijn gezinskaarten waarop aan de bovenkant staat ‘Vervolgkaart’, of ‘Vervolgkaart van
[naam]’. Neem de naam achter het woord Vervolgkaart niet over, maar voer wel de gegevens
in van personen die vermeld staan in de kolommen ‘Geslachtsnaam’ en ‘Voornaam’. Een
vervolgkaart meld je niet met de knop ‘Opmerkelijk’.
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Invoeren van gegevens
Algemene invoerinstructies
•

•

Er worden alleen gegevens overgenomen van de voorkant van de gezinskaart.
Voor het Loosduinse bevolkingsregister geldt een andere regel. Zie pag. 20-21.
Van de achterkant wordt niets overgenomen. Toch kan de informatie op de achterkant van
de kaart soms handig zijn. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of iemand in de 19e of in de
20e eeuw werd geboren. En soms is een plaatsnaam op de achterkant beter leesbaar.
Het onderstaande punt geldt niet voor het Loosduinse bevolkingsregister. Zie pag. 20-21.
Neem alleen de persoonsgegevens over van iedereen die op de voorkant van de kaart
genoteerd staat in de kolommen ‘Geslachtsnaam’ en ‘Voornaam’Doorgestreepte namen
moeten ook worden ingevoerd. Persoonsnamen die ergens anders op de scan staan, op
de voor- of achterkant van de kaart, worden niet ingevoerd.

Afbeelding 15: De gegevens van ‘Soetekouw, Magdalena Jacoba 12-8-11’ worden niet ingevoerd.

Afbeelding 16: De namen aan de bovenkant van deze gezinskaart worden niet ingevoerd.

Afbeelding 17: De naam die vermeld is achter ‘Behoort bij’ (Parlevliet, Hendrikus) wordt niet ingevoerd.

•

Bij het invoeren van persoonsgegevens houd je dezelfde volgorde aan als op de
gezinskaart. Als er meerdere personen op de scan vermeld staan, dan begin je met het
invoeren van de gegevens van de persoon die op regel 1 staat, daarna de gegevens van
de persoon op de volgende regel, enzovoort.

•

Met de pijltjes aan de linkerkant van een regel kun je de volgorde van de regels wijzigen.
Dit is handig als je per ongeluk een regel hebt overgeslagen.
Voer dan de overgeslagen gegevens in op een nieuwe regel,
en plaats die vervolgens op de juiste plaats.

•

Velden met een sterretje zijn verplicht en moeten daarom altijd worden ingevuld. Dit zijn
de velden ‘Achternaam’, ‘Voornaam’, ‘Geboortedatum’ en ‘Geboorteplaats’.
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•

Als je een verplicht veld niet kunt invullen, omdat de gevraagde informatie niet op de
gezinskaart staat, voer je in dat veld #### (vier hekjes) in. De enige uitzondering hierop is
het veld ‘Geboortedatum’. Als deze datum ontbreekt, vul je in: @@-@@-@@@@.

•

Wanneer je een naam of een plaatsnaam moet invoeren die gelijk is aan de (plaats)naam
op de regel daar direct boven, dan kun je die herhalen ('kopiëren en plakken') met behulp
van een 'slash' (dit teken: / ). Voer in het veld een / in en ga vervolgens naar het volgende
veld. De (plaats)naam op de regel erboven zal dan gekopieerd worden.

•

Het onderstaande punt geldt niet voor het Loosduinse bevolkingsregister! Zie pag. 20-21.
Weduwen, gescheiden vrouwen, en vrouwen die niet op hetzelfde adres als hun man
wonen, staan op een gezinskaart vrijwel altijd vermeld op regel 2. Op regel 1 staat dan de
naam van de overleden, elders wonende, of ex-echtgenoot, meestal zonder geboortedatum en geboorteplaats.
De namen van deze mannen worden wel overgenomen. Vul bij hun geboortedatum in:
@@-@@-@@@@. Deze 8 apenstaartjes kun je achterelkaar intypen; de tussenliggende
streepjes verschijnen vanzelf zodra je naar het volgende veld gaat.
Bij de man voer je in het veld geboorteplaats vier hekjes #### in. Bij de vrouwen voer je in
het veld Achternaam de meisjesnaam in.

Afbeelding 18: De naam van Frans Schmitz wordt wel overgenomen. Vul bij zijn geboortedatum acht
apenstaartjes in: @@-@@-@@@@. Bij zijn geboorteplaats vul je vier hekjes in: ####.

•

Het veld ‘Tussenvoegsel’ is niet verplicht en kan dus leeg blijven als een achternaam geen
tussenvoegsels heeft.

•

Wanneer een letter of een cijfer ontbreekt of onleesbaar is, dan wordt daarvoor in de
plaats een @ (apenstaart) ingevoerd. Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden
door net zoveel apenstaartjes vervangen.

•

Woorden die een herhaling van het bovenstaande aanduiden, zoals idem, id, of ,, worden
niet overgenomen. In zo’n geval zoek je in de regel daarboven (of daar weer boven) naar
de uitgeschreven tekst en voer je die in.

•

Automatische hoofdletters: De eerste letter die je invoert in de velden 'achternaam',
'voornaam' en 'geboorteplaats' verandert automatisch in een hoofdletter zodra je naar het
volgende veld gaat. De ingevoerde naam 'jansen', met een kleine j, wordt dus vanzelf
'Jansen' zodra de cursor in het volgende veld staat. Dit geldt alleen voor het eerste woord
in het veld. Bij meerdere voornamen moet je dus handmatig (met de Shift-toets) van de
eerste letter van elke volgende voornaam een hoofdletter maken.
Let op bij plaats- en persoonsnamen die beginnen met een 'lange IJ'. Alleen de I wordt
automatisch een hoofdletter; de hoofdletter J moet handmatig ingevoerd worden.
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•

Regelmatig staat één persoon meerdere keren op een gezinskaart vermeld. Als de
voornaam en de achternaam telkens exact hetzelfde gespeld zijn, en de geboortedatum en
de geboorteplaats ook hetzelfde zijn, dan neem je de gegevens van die persoon maar één
keer over. Is er tóch een verschil tussen de inschrijvingen, hoe klein dan ook (andere
datum, achternaam anders gespeld), dan voer je de gegevens van deze persoon twee
keer (of vaker) in. Uitzondering: Als de geboorteplaats hetzelfde is, maar de spelling iets
afwijkt (bijvoorbeeld A’dam en Amsterdam), dan hoeven de gegevens van die persoon ook
maar één keer overgenomen te worden (met in dit geval als geboorteplaats ‘Amsterdam’).

Afbeelding 19: De gegevens van deze persoon worden één keer overgenomen.

Afbeelding 20: W.C. Pardon is drie keer ingeschreven, maar niet telkens met dezelfde informatie. Noteer haar
gegevens daarom twee keer. Eén keer met de geboortedatum 03-02-1884 en één keer met de geboortedatum
05-02-1884.

•

Regelmatig bevat een voornaam, achternaam of geboorteplaats een ‘lange IJ’, maar dan
zonder puntjes. De letter lijkt dan op een ‘Griekse’ Y, maar is het niet.
Een naam die geschreven is met een ‘lange IJ’, maar dan zonder puntjes (Colyn, Cruyff,
Tryntje, Marytje), neem je daarom over mèt puntjes (Colijn, Cruijff, Trijntje, Marijtje).
Bij Nederlandse plaatsnamen ('Nymegen') voer je de gebruikelijke schrijfwijze in, die
meestal met een ij is (Nijmegen). Er zijn echter uitzonderingen, zoals Yerseke.
Bij buitenlandse namen, zoals Jeremy, Bradley en York, handhaaf je de Y.

•

Adellijke en andere titels worden niet overgenomen. Deze titels zijn regelmatig afgekort.
Bijvoorbeeld: Bn (Baron), Bsse (Baronesse), Jhr (Jonkheer), Jkvr (Jonkvrouw), Dr (doctor)
en Mr (Meester).

Afbeelding 22: De afgekorte titel ‘Jkvr.’ (Jonkvrouw) wordt niet overgenomen.
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Indonesische adellijke titels zullen niet altijd herkend worden. Als zo'n titel wordt
overgenomen, dan is dat geen probleem. Nadat alle kaarten ingevoerd zijn, wordt
bekeken of het mogelijk en wenselijk is om deze titels alsnog te verwijderen.
•

Voor apostroffen en liggende streepjes (-) geldt: kies de gebruikelijke schrijfwijze
(‘s-Hertogenbosch).

•

Letters met diakritische tekens, zoals é, ë, ö en ç, neem je altijd over. Je kunt de tekens
invoeren door rechtsboven te klikken op de blauwe knop ‘Speciale tekens’.

•

Leestekens, zoals komma’s, haakjes en schuine strepen, worden niet ingevoerd.

•

Bekijk de scan altijd tot onderaan, om er zeker van te zijn dat de gegevens van alle op
de kaart vermelde personen zijn ingevoerd.

Richtlijnen per veld
Achternaam
•

Neem de achternaam altijd precies zo over zoals hij op de kaart staat, ook als je denkt
dat de spelling misschien niet juist is.

•

Op de gezinskaarten wordt de achternaam meestal ‘Geslachtsnaam’ genoemd.

•

Als een verbetering is aangebracht in de spelling van een achternaam, of als een
achternaam gewijzigd is, dan neem je alleen de verbeterde / gewijzigde ‘nieuwe’ naam
over. De ‘oude’ achternaam wordt niet overgenomen.

•

Soms staat in het veld Achternaam (bij vrouwen) een toevoeging zoals ‘wed.’, ‘geb.’ of
‘echtg. van’. Deze toevoeging neem je niet over.

•

Het is niet altijd duidelijk welk deel van een naam de achternaam is, en welk deel de
voornaam. Voer zulke namen altijd in in hetzelfde veld waar ze op de gezinskaart staan.
Een naam die in zijn geheel vermeld staat in de kolom Geslachtsnaam, neem je dus
helemaal over in het veld Achternaam. In het veld Voornaam plaats je vier hekjes ####.

Afbeelding 21 : De naam ‘Chan Li Cheng’ wordt in zijn geheel ingevoerd in het veld ‘Achternaam’.

•

Wanneer bij een persoon ook een alias is vermeld, neem je die niet over. Dit is niet de
officiële naam, maar een schuil- of bijnaam.

•

Personen met een achternaam die eindigt op '(ova)', worden twee keer ingevoerd. Eén
keer zonder de toevoeging 'ova', en één keer met de toevoeging 'ova'. De haakjes worden
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niet ingevoerd. Bijvoorbeeld: de naam 'Simek(ova)' voer je één keer in als 'Simek' en één
keer als 'Simekova'.
Tussenvoegsels
•

Tussenvoegsels (zoals: van, de, d’, ter, in den) staan meestal bij de achternaam; vaak
erachter, maar soms ervoor. Gebruik voor het invoeren van tussenvoegsels altijd kleine
letters. Laat het veld leeg als er geen tussenvoegsel is.

•

Neem het tussenvoegsel exact over zoals het op de gezinskaart staat. De enige
uitzondering hierop is de afkorting ‘v.’, waarvoor je het woord ‘van‘ invoert.
Tussenvoegsels die gespeld zijn als ‘v.der’, ‘v.den’ en ‘v.de’ worden dus ingevoerd als
‘van der’, ‘van den’ en ‘van de’.

Afbeelding 23: Het tussenvoegsel ‘v / den’ wordt ingevoerd als ‘van den’.

•

Tussenvoegsels met een apostrof (‘), zoals d’ en ‘t worden altijd exact overgenomen en
dus niet gewijzigd in ‘de’ of ‘het’.

Voornaam
•

Elke voornaam begint altijd met een hoofdletter. Meerdere voornamen worden gescheiden
door een spatie. Eventuele leestekens (komma’s, punten), tussen of achter de voornamen,
neem je niet over.

•

Als een voornaam op de scan verbeterd of gewijzigd is, dan neem je alleen die gewijzigde
‘nieuwe’ voornaam over. Ook als de volgorde van de voornamen gewijzigd is, neem je de
‘nieuwe’ volgorde over.

Afbeelding 24: De volgorde van de voornamen is gewijzigd. Je voert daarom in: Johannes Bernardus.
•

Als de gehele naam van een persoon in de kolom Voornaam staat, dan voer je die in zijn
geheel in in het veld Voornaam. In het veld Achternaam plaats je vier hekjes ####.

Afbeelding 25: De gehele naam ‘Anna Christiena Oha Siekesi’ wordt ingevoerd in het veld ‘Voornaam’.
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•

Er staan ook afgekorte voornamen op de gezinskaarten. Die mogen voluit geschreven
worden als je zeker weet wat de volledige voornaam is. Hierbij kun je gebruik maken van
Bijlage 3, die een (niet volledig) overzicht bevat van afgekorte voornamen. Als je niet
zeker weet wat de volledige voornaam is, neem je afkorting over, gevolgd door een punt.

Afbeelding 26: Deze afgekorte voornamen worden ingevoerd als ‘Cornelia Maria Sophia’.

•

Een patroniem is een naam die aangeeft hoe de vader heet (zoals Jans, Edzes, Pieters).
Patroniemen komen op de gezinskaarten heel weinig voor. Wanneer je toch een patroniem
tegenkomt, dan voer je die in achter de voornaam.

Afbeelding 27: Pieters is een patroniem. In het veld Voornaam vul je in: Klaaske Pieters.

•

Als er een titel bij de voornaam staat (bijvoorbeeld: doctor, meester, baron, jonkvrouw),
dan neem je die niet over.

Geboortedatum
De geboortedatum wordt in een vast formaat met cijfers ingevuld: dd-mm-jjjj. De datum
15 maart 1910 wordt dus ingevoerd als 15-03-1910.
Het geboortejaar is vrijwel altijd afgekort, waardoor het jaartal op de gezinskaart uit slechts
2 cijfers bestaat. Een afgekort geboortejaar wordt altijd aangevuld tot een 4-cijferig jaartal.
Een paar tips om de juiste (geboorte)eeuw te kunnen bepalen:
•

De geboortejaren ‘00 t/m circa ‘13 vallen vrijwel altijd in de 20e eeuw, en worden
daarom 1900 t/m 1913.
Aangezien de gezinskaarten beginnen in het jaar 1913, komen de geboortejaren 1800 t/m
1813 vrijwel niet voor. Dat zouden immers inwoners van 100 jaar en ouder betreffen.
Een 100-jarige is natuurlijk niet uitgesloten, maar de kans is klein.

•

De geboortejaren tussen circa ‘14 en ‘39 kunnen zowel in de 19e, als in de 20e eeuw
vallen.
Houd er bij het bepalen van de juiste eeuw rekening mee dat de gegevens over geboorte
en overlijden op de gezinskaarten ophouden in het jaar 1939. Iemand die in 1935 werd
geboren, was bij de afsluiting van de gezinskaarten dus een kind van 4 jaar oud. Die
persoon kan daarom niet getrouwd zijn of een beroep hebben (vóór 1939).
Om te bepalen in welke eeuw iemand werd geboren met een geboortejaar tussen circa
‘14 en ‘39, is het daarom aan te raden om te kijken of je kunt achterhalen of de
ingeschreven persoon een volwassene of een kind (jeugdig persoon) betreft.
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o

o

Als de ingeschreven persoon een beroep heeft, of getrouwd, gescheiden, weduwe
of weduwnaar is, dan is die persoon volwassen. Een geboortejaar tussen circa '14
en '39 moet bij een volwassene daarom in de 19e eeuw vallen. Het geboortejaar ‘25
wordt bij een volwassene dus 1825.
Als de ingeschreven persoon samen met zijn / haar ouders op een gezinskaart
staat ingeschreven, dan betreft het een kind (of jeugdig persoon). Een geboortejaar
tussen ca. ‘14 en ‘39 zal bij een kind daarom altijd in de 20e eeuw vallen. Het
geboortejaar '25 wordt bij een 'kind' dus 1925.

Als geen beroep vermeld is, en de persoon niet getrouwd, gescheiden, weduwnaar of
weduwe is, helpt het soms om op de achterkant van de kaart te kijken, of naar de rest van
de informatie op de kolommenkaart. Bijvoorbeeld: Iemand met het geboortejaar ‘20, die
overlijdt in het jaar ‘18 (=1918), moet geboren zijn in 1820. Iemand met het geboortejaar
‘30, die te Den Haag werd ingeschreven in het jaar ‘18 (=1918), moet geboren zijn in 1830.
•

De geboortejaren ‘40 t/m ‘99 zullen altijd in de 19e eeuw vallen, dus: 1840 t/m 1899.
Omdat het bevolkingsregister ophoudt in 1939, zijn geboortejaren tussen 1940 en 1999
in principe niet mogelijk.

•

Geboortejaren recenter dan 1945 komen niet voor. Daarom is het (vanaf ca. 1 juli 2020)
niet mogelijk om geboortejaren tussen 1946 en 2020 in te voeren. Als het geboortejaar
1973 ingevoerd wordt, kan de geboortedatum daardoor niet opgeslagen worden.

•

Als een geboortedatum niet compleet is, of niet goed leesbaar, dan worden @’s
(apenstaartjes) ingevuld op de lege plaats(en). Wanneer in de kolom Geboortedatum
bijvoorbeeld ‘± 1908’ staat, dan vul je in: @@-@@-1908.

Afbeelding 28: Vul als geboortedatum in: @@-@@-1908.

•

Vul als geboortedatum in: @@-@@-1896.

Is er geen geboortedatum of geboortejaar vermeld, maar wel een leeftijd, dan vul je in het
veld Geboortedatum in: @@-@@-@@@@. Probeer de genoemde leeftijd niet om te
rekenen naar een geboortejaar.

Geboorteplaats
Neem de geboorteplaats altijd precies zo over zoals hij op de gezinskaart vermeld staat, ook
als je denkt dat de spelling misschien niet (meer) juist is. Wijzig oude spelling dus niet in de
huidige spelling van een plaatsnaam.
•

Alleen als een geboorteplaats is afgekort, en je zeker weet hoe de naam voluit
geschreven moet worden, dan noteer je de naam voluit. Bij twijfel neem je de afgekorte
plaatsnaam over, gevolgd door een punt. Bijvoorbeeld:
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Adam, Amstdam = Amsterdam
Rdam, Rottdam = Rotterdam
•

De officiële gemeentenaam is ‘s-Gravenhage, maar bij dit project hebben we ervoor
gekozen om Den Haag te noteren. Voornamelijk omdat de ambtenaren dat destijds zelf
meestal ook deden en daarnaast omdat het invoeren van de naam Den Haag veel
makkelijker is en dus sneller gaat.
‘Den Haag’ is op de gezinskaarten ook wel genoteerd als Haag of ‘s Hage, of afgekort
als Gv. In alle gevallen mag daarvoor ‘Den Haag’ worden ingevoerd. Als ‘s-Gravenhage
vermeld staat, mag je dat overnemen, maar voer bij voorkeur ‘Den Haag’ in.

Afbeelding 29: Voorbeelden van de schrijfwijze van de gemeentenaam ‘s-Gravenhage. In alle gevallen wordt bij
voorkeur ingevuld: ‘Den Haag’.

Afbeelding 30: Mevrouw Helder is drie keer ingeschreven, maar haar geboorteplaats is telkens anders gespeld.
Neem haar gegevens (die verder identiek zijn) maar één keer over, met als geboorteplaats 'Den Haag'.

•

Als een geboorteplaats is doorgestreept en vervolgens gewijzigd of verbeterd is, neem
dan alleen de gewijzigde ‘nieuwe’ geboorteplaats over.

•

Wanneer bij een geboorteplaats (in een later stadium) een opmerking is geplaatst over de
nieuwe naam van die gemeente: ‘Thans gemeente [naam]’, dan neem je die opmerking
niet over. Neem de geboorteplaats over die in het veld geboorteplaats staat.

•

Nadere geografische aanduidingen, die regelmatig bij een geboorteplaats vermeld
staan, neem je niet over. Vaak is dat de naam van een provincie, graafschap, gemeente,
land of eiland. Die staat dan meestal tussen haakjes en is nogal eens afgekort.
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Afbeelding 31: Vul bij Geboorteplaats in: ‘Fort de Cock’. De toevoeging ‘(Sumatra)’ niet overnemen.

•

Als geen geboorteplaats vermeld is, maar wel de naam van een land of een eiland, dan
mag je die wel overnemen (in plaats van de geboorteplaats).

•

Wanneer het veld Geboorteplaats op de gezinskaart leeg is, vul je vier hekjes ( #### ) in.

•

Als in de kolom Geboorteplaats ‘idem’, ‘id.’ of ,, staat geschreven, dan zoek je in de regel
daarboven (of daar weer boven) naar de uitgeschreven plaatsnaam en voer je deze in.

•

Wanneer iemand werd geboren op zee, is geen geboorteplaats vermeld. Daarvoor in de
plaats is vaak de naam van het schip en de locatie vermeld. Soms wordt ook de naam van
de oceaan of de zee genoemd waar het schip zich destijds bevond. Neem de naam van
het schip en / of de naam van de oceaan / zee over. De vermelde lengte- en breedtegraad,
die de locatie aangeeft, neem je niet over.

Heel veel plezier en succes met het invoeren van alle Hagenaars en Hagenezen!

De volgende vier pagina's bevatten extra informatie over het bevolkingsregister van stadsdeel
Loosduinen.
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Bevolkingsregister stadsdeel Loosduinen
Het bevolkingsregister van stadsdeel Loosduinen bestaat uit een serie gezinskaarten en een
serie kaarten van het register 'Dienstbare Stand'.
De gezinskaarten zijn vergelijkbaar met die van het Haagse bevolkingsregister.

afbeelding 32: Gezinskaart van stadsdeel Loosduinen.

Tussen de Loosduinse gezinskaarten zitten echter ook ruim 1.000 persoonskaarten. De
originele gezinskaarten zijn vermoedelijk beschadigd, waarna de gegevens zijn overgenomen
op persoonskaarten. De persoonskaarten fungeren hier als gezinskaarten.

afbeelding 33: Persoonskaart uit het bevolkingsregister van stadsdeel Loosduinen
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De kaarten uit het register 'Dienstbare Stand' zijn kleiner en hebben een andere indeling.
Elke kaart bevat de inschrijving van slechts één persoon.

afbeelding 34: kaart uit het register 'Dienstbare Stand' van stadsdeel Loosduinen.

Verschil met het invoeren van de Haagse gezinskaarten
Namen van (voormalige) echtgenoten / echtgenotes die niet staan ingeschreven, niet
invoeren
Voer een naam alleen in als ook de geboorteplaats en geboortedatum vermeld zijn. Als die
ontbreken, neem je de naam van die persoon niet over.
Namen zonder geboortedatum en geboorteplaats kun je aantreffen op de kaart van een (ooit)
getrouwd persoon. Bijvoorbeeld een weduwe of weduwnaar, een gescheiden persoon, of
iemand die wel getrouwd is, maar alleen woont. De naam van zo'n afwezige (voormalige)
partner staat op de Loosduinse kaarten niet altijd op dezelfde plek, is vaak onvolledig, is
regelmatig doorgestreept, en vooral: over het algemeen slecht leesbaar. Daarom nemen we
de namen van deze personen zonder geboortedatum en / of geboorteplaats bij de Loosduinse
kaarten niet over. Ook niet als die naam wel leesbaar is.
Vrouwen worden altijd ingevoerd met hun meisjesnaam.
Voorbeelden uit de gezinskaarten:

afbeelding 35: Voer alleen de gegevens in van Rosalie van Aalten, en niet die van haar echtgenoot, die daaronder
genoemd wordt.
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afbeelding 36: Voer alleen de gegevens in van Wilhelmina Toet en haar (pleeg)zoon Hendrik Bakker. De naam van
haar overleden echtgenoot, die bovenaan staat, voer je niet in.

afbeelding 37: Voer alleen de gegevens in van Anna Maria Wilhelmina Achilles. De naam van haar (voormalige)
echtgenoot, die aan de linkerkant staat, voer je niet in.

Voorbeelden uit het register 'Dienstbare Stand':

afbeelding 38: Voer alleen de gegevens in van Helena Hennekes. De naam van haar overleden echtgenoot (die
tussen haakjes staat) voer je niet in.

afbeelding 39: Voer alleen de gegevens in van Hermann Pilchowski. De naam van zijn overleden echtgenote
(vermeld bij Burgerlijke staat) voer je niet in.
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afbeelding 40: Voer alleen de gegevens in van Hermine Peschek. De naam van haar echtgenoot (bovenaan, en bij
Burgerlijke staat) voer je niet in.

Persoonskaarten: kinderen staan vermeld op de achterkant

Van de gezinskaarten en kaarten uit het register Dienstbare Stand worden alleen gegevens
overgenomen van de voorkant van de kaart.
Dat geldt niet voor de persoonskaarten in het Loosduinse bevolkingsregister: daar staan de
kinderen vermeld op de achterkant van de kaart. De namen van deze kinderen worden ook
ingevoerd. Kijk dus ook altijd even naar de achterkant van elke persoonskaart.

afbeelding 41: Op de achterkant van de persoonskaart van het echtpaar Knoppert staan hun drie kinderen vermeld.

Afkortingen

De geboorteplaats Den Haag is in het Loosduinse register heel vaak afgekort met slechts twee
letters: 'Gv'. Voer in dat geval 'Den Haag' in. De geboorteplaats Loosduinen is vaak afgekort
als 'Loosd.' en soms als 'Lsd'.
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Bijlage 1: Betekenis van de kolommen op de Haagse gezinskaarten
Kaarten met 17 kolommen:
1
2
3
4

datum van inschrijving te Den Haag
achternaam
voornamen
geslacht

5

relatie tot het gezinshoofd

6
7

geboortedatum
geboorteplaats

8

burgerlijke staat bij inschrijving

9
10
11
12
13
14
15
16
17

datum van verandering van burgerlijke staat
kerkgenootschap
beroep of ambt
datum van vestiging te Den Haag
vorige woonplaats
datum van vertrek uit Den Haag
plaats waarheen de persoon is uitgeschreven
datum van overlijden (zonder vermelding van een
plaatsnaam wil zeggen: te Den Haag)
nationaliteit en overige aantekeningen

vrw = echtgenote; z(n) = zoon; d =
dochter

H = gehuwd; O = ongehuwd;
W = weduw(e)/naar; S = gescheiden;
T = gescheiden van tafel en bed
= datum van huwelijk of echtscheiding
H = hoofd; O = ondergeschikte

Kaarten met 20 kolommen:
1
2
3
4

volgnummer
achternaam
voornamen
geslacht

5

relatie tot het gezinshoofd

6
7

geboortedatum
geboorteplaats

8

burgerlijke staat bij inschrijving

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

datum van verandering van burgerlijke staat
kerkgenootschap of godsdienstige vereniging
nationaliteit
ambt, beroep, bedrijf bij inschrijving
ambt, beroep of bedrijf gewijzigd
adres(sen) te Den Haag
datum van inschrijving te Den Haag
vorige woonplaats
datum van uitschrijving uit Den Haag
plaats waar de persoon naartoe is uitgeschreven
datum van overlijden (zonder vermelding van een
plaatsnaam wil zeggen: te Den Haag)
aanmerkingen / aantekeningen (b.v. nationaliteit)

vrw = echtgenote; z(n) = zoon;
d = dochter

H = gehuwd; O = ongehuwd;
W = weduw(e)/naar; S = gescheiden;
T = gescheiden van tafel en bed
= datum van huwelijk of echtscheiding

H = hoofd; O = ondergeschikte
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Bijlage 2: Betekenis van de afkortingen op de gezinskaarten
Algemeen

Kerkelijke gezindte

A of a
a.i.
AK
Arr.Rb.
beh.d.
beh.z.
B.D.
B.S.
C, C1, C2
Contr.
d of dv
D
Gev. B.S.
G.D.
G.K.
H
h, hv
H.K.

ambtshalve
ambtshalve ingeschreven
(zie) aparte kaart (van de betr. persoon)
Arrondissementsrechtbank
behuwd dochter (kind van echtgenote)
behuwd zoon (kind van echtgenote)
buitengewoon dienstplichtig
Burgerlijke Stand
bij controle gebleken
bij controle gebleken
dochter of dochter van
(gewoon) dienstplichtig
geverifieerd met Burgerlijke Stand
gewoon dienstplichtig
Gestichtskaart
hoofd (in kolom beroep / bedrijf)
huisvrouw van
hulpkaart

A
A.E.
A.I.
C.A.
C.E.
C.G.
D
D.E.
E.B.
E.L.
E.P.
Geen

HL
h.v.
i, inw.
i.d. of i/d
I.R.
KB

? betekenis niet bekend
zie h, hv
inwonend (in kolom adres)
in dienst (bij ...)
invaliditeitsrente
kamerbewoning (in kolom adres)

Apostolische Gemeente
Anglicaans-Episcopale Kerk
Afgescheiden Israëlitische Gemeente
Christelijk Afgescheiden Gemeente
Christelijk Evangelische Gemeente
Christelijk Gereformeerde Kerk
Doopsgezinde Gemeente
Duitse Evangelische Gemeente
Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Engelse Presbyteriaanse Gemeente
Geen kerkgenootschap of vereniging met
godsdienstig doel
G.G.
Gereformeerde Gemeente of:
Gemeente van Gedoopte Christenen
G.K.
Gereformeerde Kerken
G.O.K. Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
H.A.
Gemeente der Herstelde Apostolische
Zendingskerk
H.A.E.A. Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in
de Eenheid der Apostelen
H.L.
Hersteld Evangelisch LuthersKerkgenootschap
L.H.
Leger des Heils
Moh.
Mohammedaan
N.H.
Nederlands/Nederduits Hervormd
Kerkgenootschap
N.I.
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
N.Zb.
Nederlandsche Zionistenbond
O.C./ O.B. Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke
Cleresie (Oud Katholiek)
O.G.
Oud-Gereformeerde Gemeente
O.G.K. Oud-Gereformeerde Kerk
P.I.
Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
R
Remonstrantse Broederschap
R.C. of
R.K.
Rooms Katholiek Kerkgenootschap
S
Schotse Gemeente
Th.V.
Theosophische Vereniging
V.G.
Vrije Gereformeerde Gemeente
W
Waalse Gemeente
Z
Zendingsgemeente
Z.A.
Nederlandse Vereeniging van ZevendedagsAdventisten

l.g.
laatste gemeente van inwoning
L.S.
Landstorm
N (+ datum in potlood): ? betekenis niet bekend
N.D.
niet dienstplichtig
O
ondergeschikte (in kolom beroep / bedrijf)
O.R.
ouderdomsrente (+ nummer en
kantoor van toekenning)
P
pensioen
Pers.
persoonskaart aangelegd (1939)
PK
persoonskaart aangelegd (1939)
P.P.
pensioen van het ABP
S
scheiding
Shv
gescheiden huisvrouw van
T
scheiding van tafel en bed na 5 jaar
Tvgd
toeziend voogd
Vbl. Rg.
Verblijfregister
VD
Vreemdelingendienst
v.o. (w.)
vertrokken, onbekend waarheen
v.o.c.
vertrokken, onbekend waarheen, gebleken bij controle
VT
(gebleken bij) Volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21
z of zv
zoon of zoon van
Z.a.
? betekenis niet bekend
Z.R.
Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet.

gecontroleerd bij volkstelling
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Bijlage 3: Afgekorte voornamen
Meisjesnamen
Afkorte naam
Adr

Voluit geschreven

a

Adriana

Alberd

a

Alberdina

a

Ant

Antonia
a

Anth

Barend
Berend
Car

a

/ Bernard
a

/ Carol
e

Charltt
Christ

a

Corn

Doroth

Elizabeth
a

Francina

Fred

Frederica

a

Geertr

a

a

Hel

Hendr

a

Henrtt
Herm

Hermina

a

Jacoba

a

Joh

Johanna

a

M

Maria
a

Magd

Magdalena

a

Marg

Margareta
a

Margth

Margaretha

a

Mart

Martina

a

Math
Petr

a

Pieter

Mathilda
a

/ Petron
a

Pietron
Sus

a

Petronella
Pieternella

a

Ant

Antonius
s

Anth

Pietronella
Susanna

Anthonius

s

Arn

Arnoldus
s

Barth
Bern
Car

s

Carolus

Christ

n

s

Fred

Gerardus
s

Hendr

Gijsbertus

s

s

Hendricus
Henricus

s

Herm
s

Hub

Hermanus
Hubertus

s

Johannes

Jac

s

Jacobus

s

Joh

Johannes
s

Lamb

s

Leon
Mar

Lambertus
Leonardus

s

Marinus

s

Mart
Nic

Franciscus
Fredericus

s

Gijsb

J

Christiaan
Cornelis

s

s

Henr

Bartholomeus
Bernardus

s

Ger

Voluit geschreven

Albertus

s

Geertruida

Henriette

a

Alb

Franc

Henrietta

e

Jac

Willemina

Adrianus

s

Corn

Hendrica

a

s

Fredrica
Helena

Henrt

Wilhelmina

Jongensnamen

Adr

Dorothea

a

Fredr

Willem

Charlotte

Elisabeth

Franc

a

Afkorte naam

Cornelia
a

Elizt

/ Wilhel

Wilh

Catharina

Clasina

a

h

Bernardina

Christina

a

Elist

Theodora
a

Carolina

Cath

h

a

Berendina
a

a

Clas

Theod

Voluit geschreven

Barendina

a

a

a

Anthonia
a

Bern

Afkorte naam

Martinus

s

Nicolaas
s

Theod
s

Wilh

Theodorus
Wilhelmus
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Bijlage 4: Hoofdletters herkennen
De oude handschriften zijn niet altijd makkelijk leesbaar en met name de hoofdletters zien er
tegenwoordig anders uit. Vooral de M, W, H en K kunnen lastig zijn, waardoor ze wel eens
voor een andere letter worden aangezien.
Hieronder vind je een paar voorbeelden van hoofdletters. Bij enkele staan wat tips over hoe de
letter destijds (in principe) werd opgebouwd, wat de herkenning misschien vergemakkelijkt.

A

B

D

E

F
De hoofdletter F kan op de hoofdletter T lijken. De F heeft echter altijd een klein streepje /
rondje / slingertje aan de rechterkant van de verticale lijn.

H
De hoofdletter H begint in principe linksboven, en eindigt rechtsonder.
Rechtsboven zit vrijwel altijd een lus, en linksonder regelmatig ook. De H eindigt rechtsonder
soms in een ronde krul, die aangezien kan worden voor een extra letter (zoals een ‘o’).
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K
De hoofdletter K begint linksboven, net als de H, maar heeft rechtsboven geen lus.
De verticale lijn aan de rechterkant bevat in het midden een ‘knik’ naar links, of die lijn bestaat
uit twee delen.
Rechtsboven is de lijn meestal recht, maar een enkele keer eindigt hij in een klein krulletje
(maar geen lus zoals bij de H). De hoofdletter K eindigt rechtsonder soms in een ronde krul,
waardoor lijkt alsof er een ‘o’ achter staat. De K lijkt soms verdacht veel op een H.

M
De hoofdletter M begint in principe altijd linksonder, en eindigt rechtsonder.
Rechtsboven zit vaak een lus. De M eindigt rechtsonder soms met een ronde krul, die
aangezien kan worden voor een extra letter (bijvoorbeeld een ‘o’). De hoofdletter M lijkt soms
op een H.

N

P

Q

R
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S

T

V

W
De hoofdletter W begint linksboven, en eindigt rechtsboven.
Vaak bevindt zich linksonder een lus. De W kan op een H of een M lijken.

X
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