
INSTRUCTIE VOOR HET INVOEREN VAN DE GEZINSKAARTEN GEMEENTE 

UTRECHT (1910-1936) 

Versie 16-3-2023 Exclusief! In GEEL de nieuwste aanpassingen! 

Wat fijn dat je meehelpt met het ontsluiten van deze belangrijke basisadministratie van de gemeente 

Utrecht! Hieronder vind je aanwijzingen en voorbeelden die je op weg helpen met invoeren. Heb je 

toch nog hulp of advies nodig? Neem dan vooral contact met ons op 

via hetvolk@hetutrechtsarchief.nl. We helpen je met alle plezier verder!  

Kom je er niet uit, gebruik dan het veld opmerkingen. Je melding komt direct in onze mailbox terecht, 

waarna we contact met je opnemen.  

Over het project   

In 1910 ging de bevolkingsregistratie over op het systeem van gezins- en woningkaarten.  Dat zijn de 

opvolgers van de bevolkingsregisters waarbij over de periode 1850-1912 per adres de bewoners 

werden vermeld. Vanaf 1910 registreert men de bevolking per gezin. Het gaat niet alleen om 

gezinsleden, maar ook om inwonende mensen zoals onder meer dienstbodes en studenten. Met het 

invoeren van de namen op deze gezinskaarten voegen we straks weer vele nieuwe persoonsnamen 

aan onze personendatabase toe over de jaren 1910-1936. Het is de bedoeling dat we straks ook de 

bijbehorende woningkaarten met de hoofdbewoners gaan invoeren.  

Deze plattegrond uit 1947 geeft een goed beeld van de omvang en de benaming van de straten in de 

gemeente Utrecht in de vooroorlogse periode. De gemeente Utrecht was toen kleiner dan nu. Zo 

hoorde Tuindorp nog tot de gemeente Maartensdijk, de Rivierenbuurt tot de gemeente Jutphaas en 

was Zuilen nog een zelfstandige gemeente. Met die gezinskaarten gaan we  later aan de slag. 

AVG en geheimhoudingsverklaring 

Het is mogelijk dat sommige gezinsleden nu nog leven. Op grond van de privacywetgeving (verankerd 

in de AVG) mogen we informatie over nog levende mensen niet publiceren. Om die reden kun je alleen 

meewerken aan dit project na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Meer informatie 

hierover heb je ontvangen via de mail. 

Nadat alle persoonsnamen zijn ingevoerd zullen we die gaan matchen met het Nationaal Register 

Overledenen van het CBG (1936 tot nu) waardoor we kunnen vaststellen welke personen zijn 

overleden van wie we vervolgens de informatie mogen vrij geven. 

Hoe dat matchen precies werkt legt Nelleke van Zeeland van het Stadsarchief Amsterdam in deze blog 

heel helder uit.   

Gezinskaarten 

De voorkant van iedere gezinskaart is ingedeeld in 12 kolommen per gezinslid en inwonende bewoners 

met vermelding van personalia zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats en religie. Het 

gezinshoofd (meestal de vader) wordt op de eerste regel van een gezinskaart vermeld. Op de 

achterkant van een gezinskaart worden de verschillende adressen vermeld waar de gezinsleden eerder 

hebben gewoond of naderhand naar zijn verhuisd. Bij grote gezinnen zijn er vervolgkaarten waarbij de 

naam van het gezinshoofd wordt herhaald en vervolgens de gezinsleden in een doorlopende 

nummering. 

We voeren alleen de voorkant in van een gezinskaart en wel de volgende kolommen per gezinslid:  

https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/AAB74BF732855FB3848DEDF1389DBE90
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/blog-bronnen-bytes/matching-persoonslijsten-openbaarmaking/


Kolom 1 = Volgnummer (correspondeert met het volgnummer op de achterkant) 

Kolom 2 = Geslachtsnaam 

Kolom 3 = Voornamen 

Kolom 4 = Geslacht  

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd 

Kolom 6 = Geboortedatum 

Kolom 7 = Geboorteplaats 

Hoe werkt het invoeren ? 

 

Algemeen 

- Iedere scan toont de voor- en achterkant van een gezinskaart. Maar we voeren alleen de gegevens 

van de voorkant in.  

- Van de achterkant wordt dus 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 geboorteplaats op de achterkant beter leesbaar. Mocht deze info 

verschillen, dan neem je de geboorteplaats of geboortedatum zoals vermeld op de voorkant over. 

- Van de voorkant worden alle gezinsleden ingevoerd. Als ze meerdere keren op één gezinskaart 

voorkomen (b.v. omdat ze na een verhuizing weer terugkeerden naar het nest), voeren we ze even 

zo vele keren in.  



- Voor iedere nieuwe persoon maak je met het plusje de bijbehorende invoervelden aan. 

- Tip: tel als je begint met een gezinskaart eerst het aantal personen op een kaart en maak even zo 

veel invoervelden aan (met behulp van het plusje) en ga dan pas invoeren. Zo voorkom je dat je 

personen vergeet in te voeren. Gebruik de button taak opslaan pas als je alle bewoners hebt 

ingevoerd, dus niet per bewoner deze button gebruiken. In het laatste geval ga je namelijk gelijk naar 

een volgende scan. 

- Per scan zijn 8 invoervelden beschikbaar. Niet alle informatie op de kaart wordt ingevoerd. 

- Alle invoervelden zijn verplicht (aangeduid met een *), behalve het veld tussenvoegsel. Wanneer 

gegevens voor een verplicht veld ontbreken of onleesbaar zijn, voer je een @ in. Ontbreekt een 

datum dan voer je @@- @@-@@@@ in. Bij een gedeeltelijk onleesbare datum voer je een @ in per 

onleesbaar getal. 

- Wanneer je twijfelt over een naam kun je ook een ? plaatsen voor de betreffende naam. Stel: je 

leest de achternaam Weisweiler, maar twijfelt toch een beetje, dan voer je in: ?Weisweiler . De 

controleur ziet zo sneller wat nog even extra aandacht verdient. 

- Neem alles letterlijk over. Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan 

staan. Dit om verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. Je hoeft vrijwel geen 

afkortingen op te lossen.  

- Er zijn drie uitzonderingen op deze regel: 

* Als er " staat. Neem dan over wat er voorgaand is opgeschreven.  

* Afgekorte plaatsnamen mag je “oplossen” en voluit schrijven, als het voor de hand ligt, zoals 

A’dam veranderen in Amsterdam.   

*  De afkortingen in kolom 5 (betrekking tot gezinshoofd) mag je oplossen als de afkorting heel 

voor de hand liggend is, zoals zn. (= zoon) of dr. (= dochter). Zo nee, neem dan de afkorting letterlijk 

over. 

- Voornaam, achternaam en plaatsnaam altijd graag met een hoofdletter beginnen. Diakritische tekens 

(zoals é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen zoals op de scan, ook als het in strijd is met huidige 

schrijfwijze. 

- Bekijk de scan altijd tot onderaan, om er zeker van te zijn dat de gegevens van alle op de kaart 

vermelde personen zijn ingevoerd. 

- De invoer van een scan kan tijdelijk onderbroken worden zonder dat je invoer verloren gaat. Als je 

een dag later terugkomt, dan verschijnt de scan nog gewoon op je scherm en kun je verder gaan 

waar je gebleven bent.   

INVOERINSTRUCTIES PER VELD: 

Volgnummer gezinslid * 

- Ieder gezinslid heeft een volgnummer dat correspondeert met het volgnummer op de achterkant. 

Vul dit nummer hier in. 

 Achternaam*  

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



- Neem de achternaam altijd precies zo over zoals hij op de kaart staat, ook als je denkt dat de 

spelling misschien niet juist is.  

- Bij vrouwen wordt alleen de meisjesnaam genoteerd. Dus als er staat ‘wed.’, ‘geb.’ of ‘echtg. van’ 

hoef je dit niet te noteren. De achternaam van de partner wordt meestal eerst vermeld. 

- 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.  

- 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 dan een @.  

- Vermeldingen als jr of sr plaats je achter de achternaam. 

- Twijfel je over een naam? Kijk dan eens of op  https://wiewaswie.nl of https://cbgfamilienamen.nl, 

hier vind je veel familienamen terug. Zo kun je checken of de naam die je denkt te lezen 

bestaat. Maar voer deze uiteindelijk altijd in zoals deze op de gezinskaart staat. 

Tussenvoegsel  

- 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.  

- Een afgekort tussenvoegsel als v.d. of v/d of v d of vd kun je letterlijk overnemen zoals het er staat. 

Voornamen*  

- 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. 

- Staat er geen naam, maar wel (een) voorletter(s)? Neem dan alleen de voorletter(s) over.   

- Staat er helemaal geen voornaam, vul dan @ in.  

- 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.  

- 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 dan een @.  

- Afkortingen van voornamen mag je letterlijk overnemen. Bijvoorbeeld Wilha en Hendr aldus 

invoeren. Soms is een voornaam afgekort met superscript, b.v. Johs.  Dat voer je in als: Joh’s. 

- Voor een alias is geen apart invoerveld beschikbaar. Mocht er echter sprake van zijn, voeren we die 

in bij de voornaam. In geval iemand als voornaam Abraham en als achternaam Abrahamson heeft, en 

waarbij is vermeld: ‘eigenlijk genaamd Frits Friets’, voer je als voornaam in: Abraham eigenlijk 

genaamd Frits Friets.  

- Als er een titel bij de voornaam staat (bijvoorbeeld: doctor, meester, baron, jonkvrouw), dan neem 

je die niet over. 

https://wiewaswie.nl/
https://cbgfamilienamen.nl/


Betrekking tot gezinshoofd * 

- In kolom 5 op de gezinskaart worden allerlei afkortingen gebruikt voor de relatie tot het 

gezinshoofd. Deze mag je oplossen als het heel voor de hand liggend is zoals zn. (= zoon) of dr. (= 

dochter); zo nee, neem dan de afkorting letterlijk over.  

- De eerst vermelde persoon is het gezinshoofd; dat staat vaak niet als zodanig vermeld. Als een 

persoon onder volgnummer 1 wordt vermeld, dan graag onder de vermelding hoofd invoeren. 

- indien een dienstbode bijv. een dochter heeft die óók bij hetzelfde gezin inwoont, zal deze dochter 

uiteraard als dochter/dr. zijn opgenomen, maar aangezien het geen dochter betreft van het 

gezinshoofd, zal achter de aanduiding van de betrekking, het volgnummer volgen van de persoon van 

wie zij de dochter is, bijv:  dr. no. 14. Je neemt dan dat in z'n geheel over. 

- Dit zijn de meest voorkomende aanduidingen: 

Beh.  zuster (b/h zuster) = behuwd zuster 

beh. moeder = behuwd moeder 

beh. vader = behuwd vader 

beh. nicht = behuwd nicht 

br: = broeder 

d. / dr. = dochter 

hfd. = hoofd 

ind (i.d.)= in dienst (o.a. gebruikt voor dienstmeisjes) 

kl: zn = kleinzoon 

Kl: dr = kleindochter 

n.v. = niet verwant (o.a. gebruikt voor studenten) 

st. z(n) = stiefzoon 

vr. = vrouw 

z. / zn. = zoon 

- Sporadisch zijn  in deze kolom wijzigingen aangebracht. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het 

overlijden van het hoofd van het gezin. Een volwassen zoon kan daardoor als hoofd worden 

aangemerkt en de betrekking van de weduwe tot het ‘nieuwe’ hoofd zal veranderd zijn in moeder. 

Maar dit soort wijzigingen negeren we. De zoon wordt dus ingevoerd als zoon en zijn moeder als 

vrouw. Wat betreft deze rubriek richten we ons dus op wat er oorspronkelijk stond. 

- Iets vaker komt voor dat achter een naam die overduidelijk aan een man toebehoort, de aanduiding 

‘dr.’ /‘dochter' staat. Hoe zeker we ook zijn dat dit op een verschrijving duidt, we gaan dit niet 

herstellen en nemen dus letterlijk over wat er staat. Dit om interpretaties te vermijden. 

Geslacht * 

- Neem aanduiding m / v over via het uitklapmenu. 



- Bij het gezinshoofd wordt soms geen geslacht vermeld, vul dit zelf in op basis van de context 

gegevens op de kaart. Het zal in de meeste gevallen een man zijn. 

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. Dat kan de 19e of 

20e eeuw zijn.  

- Tip voor het achterhalen van de geboorte-eeuw: kijk of het om een volwassene of kind gaat. In het 

laatste geval ligt een geboorte in de 20e eeuw voor de hand. 

- Als een geboortedatum niet compleet is, of niet goed leesbaar, dan worden @’s ingevuld op de lege 

plaats(en). Wanneer in de kolom Geboortedatum bijvoorbeeld ‘± 1908’ staat, dan vul je in: @@-@@-

1908.  

- Wordt er helemaal geen geboortedatum of een leeftijd in plaats van een geboortedatum vermeld, 

dan graag invoeren als: @@- @@-@@@@ 

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, noteer je de naam voluit. Als een plaatsnaam meerdere varianten kent, kiezen we voor de 

simpele versie, zoals Den Bosch en Den Haag.  Bij twijfel neem je de afgekorte plaatsnaam over. 

- 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, nemen we 

letterlijk 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.  

- Als echter helemaal geen geboorteplaats vermeld is, maar wel de naam van een land of een eiland, 

dan nemen we die wel over (bij wijze van geboorteplaats).  

- Wanneer het veld Geboorteplaats op de gezinskaart leeg is, vul je een @ in.  

- Als in de kolom Geboorteplaats  “ 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. 



Opmerkingen 

- Helemaal onderaan de invoervelden staat ook nog een ‘opmerkingen’ veld. Dit veld is ervoor 

bedoeld om met ons in contact te komen, bijvoorbeeld als je iets vreemds op de gezinskaart 

tegengekomen bent en ons advies daarover wilt hebben.  

- Wij krijgen een melding van wat je daar ingevuld hebt en geven je zo snel mogelijk per e-mail een 

reactie.  

- Vul in het opmerkingenveld geen extra gegevens in die je op de kaart ziet staan.  

 

  



VOORBEELDEN INVOER GEZINSKAARTEN 

Dit eerste voorbeeld betreft het bovenste deel van de gezinskaart van Jacob Olie 

 

Deze kaart voeren we als volgt in: 

REGEL 1 

Kolom 1 = Volgnummer = 1 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Olie 

Kolom 3 = Voornamen = Jacob 

Kolom 4 = Geslacht  = m 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = hoofd 

Kolom 6 = Geboortedatum = 20-07-1879 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Amsterdam 

REGEL 2 

Kolom 1 = Volgnummer = 2 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Reeders 

Kolom 3 = Voornamen = Christina Sophia 

Kolom 4 = Geslacht  = v 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = vrouw 

Kolom 6 = Geboortedatum = 8-12-1885 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Amsterdam 

REGEL 3 

Kolom 1 = Volgnummer = 3 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Olie 

Kolom 3 = Voornamen = Aagje 

Kolom 4 = Geslacht  = v 



Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = zuster 

Kolom 6 = Geboortedatum = 18-05-1884 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Amsterdam 

REGEL 4 

Kolom 1 = Volgnummer = 4 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Kwast 

Kolom 3 = Voornamen = Sophia Frederika Wilhelmina 

Kolom 4 = Geslacht  = v 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = pleegdochter 

Kolom 6 = Geboortedatum = 03-08-1902 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Amsterdam 

REGEL 5 

Kolom 1 = Volgnummer = 5 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Hennipman 

Kolom 3 = Voornamen = Wilhelmina Metje 

Kolom 4 = Geslacht  = v 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = i.d.  [betekent: in dienst] 

Kolom 6 = Geboortedatum = 21-09-1902 

Kolom 7 = Geboorteplaats = 's Graveland 

Op deze foto van Jacob Olie zien we zijn vrouw, zus en stiefdochter in de serre van hun huis op het 

adres Wilhelminapark 47. Vanaf 1909 maakte hij als eerste kleurenfoto's van Utrecht, ook van het 

interieur en exterieur van zijn huis. Deze bijzondere kleurenfoto's, ook wel autochromes genaamd, 

bevinden zich in de collectie Rijksstudio van het Rijksmuseum. 

 



 

Dit tweede voorbeeld betreft het bovenste deel van de gezinskaart van de weduwe van Gerrit Drost 

en haar kinderen. 

 

N.B.: we negeren de vermelding in de bovenste regel waaruit blijkt dat Gerrit Drost is overleden en zijn 

weduwe gezinshoofd is geworden. 

Deze kaart voeren we als volgt in: 

REGEL 1 

Kolom 1 = Volgnummer = 1 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Drost 

Kolom 3 = Voornamen = Gerrit 

Kolom 4 = Geslacht  = m 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = hoofd 

Kolom 6 = Geboortedatum = 24-01-1859 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Maurik 

REGEL 2 

Kolom 1 = Volgnummer = 2 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Blankestijn 

Kolom 3 = Voornamen = Huiberdina Maria 

Kolom 4 = Geslacht  = v 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = vr 

Kolom 6 = Geboortedatum = 19-03-1872 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Maarseveen 

REGEL 3 

Kolom 1 = Volgnummer = 3 

Kolom 2 = Geslachtsnaam = Drost 

Kolom 3 = Voornamen = Johannes Hendrikus 



Kolom 4 = Geslacht  = m 

Kolom 5 = Betrekking tot gezinshoofd = z 

Kolom 6 = Geboortedatum = 14-10-1893 

Kolom 7 = Geboorteplaats = Kockengen

 


