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In onderstaand overzicht zijn de tips opgenomen die ik heb verzameld tijdens het nalopen van het forum. 
In de tips zit deels een overlap met de invoerinstructies. Ik heb ze opgenomen als er via het forum een 
aantal keren vragen over zijn gesteld. Waar mogelijk wordt een afbeelding toegevoegd. 

Als een tip begint met een datum dan is dit een nieuwe tip ten opzichte van de vorige versie. 

Algemene tips 

1. Forum 

a. Er is een zoekmogelijkheid om snel oude vragen op het forum op te zoeken. Met de 

zoekopdracht wordt in de volledige tekst, dus zowel in de vraag als in de reacties gezocht. Dit 

kan soms tot een veelheid aan gevonden tekst leiden, waardoor het zoeken nog steeds lastig 

blijft. Zet daarom bij voorkeur in de titel van de vraag altijd iets over de vraag zelf, dus 

bijvoorbeeld:  ‘beroep @@@arbeider’ of ‘doodsoorzaak enteritis?’ 

b. Kijk wekelijks op het forum naar de allerlaatste nieuwtjes en tips van de lopende week. 

c. Bij de mededelingen wordt melding gemaakt van beschikbaar komen van een nieuwe versie 

van de handleiding en de meest belangrijke verschillen met de voorgaande versie 

d. Tenzij anders aangegeven wordt er elke maandag een nieuwe versie van de overzichten van 

de straten, de doodsoorzaken en de tips van Marja in de instructie gezet. 

 

e. Als je via het forum een link wilt doorgeven dan doe je dat als volgt: 

 

In de regel boven het schrijfvak, zit een soort mini-schakelketting van 3 schakeltjes. Naast 1 2 

3, heel licht zichtbaar. Daarmee kun je een link maken: beroepen. Maak met de muis het 

woord beroepen blauw (dubbelklikken op het woord), dan wordt het schakeltje duidelijk 

zichtbaar. Schakeltje aanklikken, link invullen (ctrl-c en ctrl-v). Dan kan iedereen simpel 

doorklikken naar de link die je opgaf. Met dank aan Heleen Hayes 

 

f. 2018-12-31 Sneltoetsen 

 

Soms gebrurt er iets op het scherm, dat je helemaal niet verwacht. Vaak komt dit doordat de 

cursor op de scan staat en er een sneltoets wordt gebruikt: 

 

Scherm  draaien of kantelen 

r (rotate) de scan draait een kwartslag naar rechts. Nog drie keer de r typen en de scan staat 

weer recht. 

R (schift r) de scan draait een kwartslag naar links. Nog drie keer de R typen en de scan staat 

weer recht. 

f (flip) de scan komt in spiegelbeeld. Met weer f typen is de scan weer normaal. 

 

Overige sneltoetsen 

a  scan verschuift iets naar links 

d  scan verschuift iets naar rechts 

S  scan verschuift iets omlaag 

w  scan verschuift iets omhoog 

-  zoom uit 

=  zoom in 

  

http://www.volkstelling1899.nl/b1_01-05.htm#A


 

2. Forum: beperken van de lijst 

Terugkomend van vakantie of als je een tijdje geen tijd hebt gehad om aan de scans te werken, wil je 

natuurlijk op het forum kijken. Alleen zijn dat dan bladzijden lang aan informatie. Deze kun je inkorten 

door het juiste type op te zoeken. Meestal ben je in eerste instantie geïnteresseerd in de vragen. 

 

Je kunt de zoek beperken door in het veld ‘type’ te kiezen voor ‘Vragen’. Dan zie je de reacties alleen 

als je de vraag aanklikt. 

 

Hieronder is de normale situatie weergegeven:

 
En dit verschrijnt na het invullen van het type: 

 

 
 



3. Forum: zelf een opmerking of een tip toevogen 

Voor het zelf invoeren van een opmerking of een tip moet je naar de berichtenbox via de 

projectpagina met de knop ‘Bekijk projectpagina’ en vervolgens op de getoonde pagina voor 

Berichten te kiezen. 

 
Op het dan getoonde scherm kun je opmerkingen, tips etc. toevoegen met de betreffende knoppen 

aan de rechterkant. ‘Mededelingen’ zijn voorbehouden aan de projectorganisatie. Deze kun je dus 

niet opvoeren. 

 

 
 

4. Pauzeren 

a. Sla altijd de data tussentijds op bij het nemen van een pauze 

b. Log altijd uit bij het nemen van een pauze of controleer of je nog ingelogd bent als je verder 

gaat (door nogmaals de scan op te slaan 

 



5. Tekst kopiëren 

Soms staat er in een volgende regel  in een veld hetzelfde als in de voorafgaande regel. Je kunt deze 

tekst in de nieuwe regel gemakkelijk kopiëren door in het veld het teken / te zetten en dan op de 

tabtoets te drukken. Hetzelfde effect treedt ook op na het intoetsten van een dubbel 

aanhalingsteken<spatie> en tabtoets. 

 

Zoeken in lijsten, zoals beroepen, straatnamen en doodsoorzaken 

Het is soms handig om direct in een tekst te zoeken dan via de hoofdletters naar een specifieke 

pagina te gaan. Bijvoorbeeld als je wilt zien of een bepaalde waarde al in een lijst voorkomt. Hier 

gebruik je in een pdf-document (maar ook bijv. in Word en Excel) de toets CTR-F. Haal het document 

waarin je wilt zoeken op, in dit geval de beroepen met voorbeelden. 

 

Druk vervolgens tegelijkertijd de toets CHTR en F in. Links boven verschijnt de regel, waarmee je op 

de pagina kunt zoeken. In het zoekveld geef je de betreffende zoekterm op. Er wordt meteen in het 

document gezocht naar overeenkomstige letters. De gevonden waarden lichten op. Zie ‘Aanspreker’ 

bij het zoeken op ‘aanspreker’. Achter de ingevoerde zoekterm verschijnt het aantal keren dat de 

zoekterm is gevonden. Als het er meer zijn verschijnen ook nog de knoppen ‘Vorige’ en ‘Volgende’. 

Hiermee kun je gemakkelijk naar de volgende waarde springen. 

 

 
 

Wordt er geen overeenkomstige waarde gevonden dan verschijnt de tekst ‘Geen resultaten’: 

 

 



 

Let wel op: soms werkt de Ctrl-F niet goed als het document direct uit de instructie is ingelezen. Het is 

daarom aan te raden om het document eerst op te slaan (doe dit steeds onder dezelfde naam, anders 

wordt de documentenlijst vervuild met steeds nieuwe versies). Open vervolgens het opgeslagen 

document en gebruik dan Ctrl-F. 

 

Elke week worden de aangepaste lijsten in de instructie opgenomen. De versie is als datum bovenaan 

de lijst te vinden. Het is aan te bevelen om elke week (in de loop van maandag of dinsdag) een nieuwe 

versie te downloaden van de meest gebruikte lijsten en die dan voor de komende week op te slaan. 

 

6. Een regel dubbel ingevoerd 

Als een regel dubbel is ingevoerd en dat pas achteraf wordt gemerkt, dan kan de dubbele regel als 

volgt worden verwijderd: 

Schuif de regel met de pijltjes links van de te verwijderen regel helemaal naar onderen en maak de 

regel vervolgens helemaal leeg (met dank aan Will Vlaskamp) 

 

 
 

7. Alle scans in te zien bij het Amsterdamse Archief 

Soms is het handig om een scan na te kijken in de buurt van de onderhanden scan of om een ander 

met een vraag te helpen. Alle scans zijn in te zien bij het Amsterdamse Archie via de link: 

 

https://archief.amsterdam/inventarissen/details/5185/path/2.2.1.1.1.11 

 

Ga naar naar het tabblad 341-519 en zoek het juiste jaar-kwartaal op. In de zoekfunctie betekent het 

een beetje handig zoeken. BSDA00151000013, 1913 3de kwartaal vind je bijvooebeeld alleen door in 

de zoekfunctie 1913 derde kwartaal in te voeren. 

 

Er zijn ook scans te vinden onder tabblad 7. In dit geval moet aan het jaar een punt worden 

toegevoegd om de scan te kunnen vinden: 1914. Vierde kwartaal 

 

8. 2010-01-13 Doodsakten: waar te vinden (met dank aan Will Vlaskamp)? 

De overlijdensakten zijn te vinden met deze link: 

 

https://archief.amsterdam/inventarissen/details/5009 

 

Als je een aktenummer hebt is het een kwestie van snel doorbladeren. 

Als je alleen een overlijdensdatum hebt wordt het meer zoekwerk. Je begint bij de 

registratiedatum van een akte die gelijk is aan de gezochte overlijdensdatum. 

Als je een week na die datum nog niets hebt staat de gezochte akte in het andere deel (of is 

gewoon niet te vinden). 

In het begin ben je geneigd om de hele akte te lezen, maar na verloop van tijd let je alleen 

https://archief.amsterdam/inventarissen/details/5185/path/2.2.1.1.1.11
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/5009


nog op Zoon, Dochter, Echtgenoot, Ongehuwd of Welk kind. Dan gaat het een stuk sneller. 
 

 

9. Kaarten van Beeldbank Amsterdam uitvergroten met Chrome of Edge (Forum 06-11-2017) 

a. Instellingen in Edge: 

In Edge kun je geen vertrouwde pagina's toevoegen. Je kunt hier klikken op de drie puntjes 

naast de adresbalk en dan kiezen voor Met Internet Explorer openen. 

 

b.  Instellingen in Chrome (met dank aan Picturae en Will Vlaskamp): 

i.  Ga naar Instellingen (de drie puntjes rechts van de adresbalk) 

ii.  Onder op kies je voor geavanceerd 

iii.  Instellingen voor content 

iv.  Kies voor Flash en onderaan onder “toestaan” 

v. Voeg de link van de website in: 

http://beeldbank.amsterdam.nl 

 
10. Oude handschriften 

Oefenen van oude handschriften kan op de website http://watstaatdaer.nl/. 

 

Bijdrage van Loes Ero, 2018-07-19 

We kennen het allemaal wel denk ik: een woord of een regel waarbij je je afvraagt: wat staat hier 

nou? Gelukkig komen we er met hulp van elkaar vaak wel uit, maar misschien wil je er meer van 

weten? 

In overleg met de projectleiding wil ik hierbij graag de aandacht vestigen op cursussen paleografie die 

door de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging) worden aangeboden. 

 

!! De volgende informatie betreft septmeber 2018. Mogelijk volgen er meer cursussen.  

 

Er is een cursus voor beginners en een cursus voor gevorderden en de organisatie is in handen van 

Stadsarchief Amsterdam. Beide cursussen worden gegeven op zaterdag, starten in september en 

bestaan uit 10 lessen. 

 

Locatie: Stadsarchief Amsterdam. Kosten: € 150,-. 

 

Belangstelling gewekt? Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op: 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/event/amsterdam-paleografie-voor-beginners/ 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/event/amsterdam-paleografie-voor-gevorderden/ 

 

http://beeldbank.amsterdam.nl/
http://watstaatdaer.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/event/amsterdam-paleografie-voor-beginners/
https://ontdekjouwverhaal.nl/event/amsterdam-paleografie-voor-gevorderden/


11. Invoeren wat er staat 

Dit wordt gevraagd, omdat er voor wetenschappelijk onderzoek een bestand wordt geleverd dat 

maximaal overeenkomt met de werkelijke bron (het liefst 100% en afwijkingen moeten 

gedocumenteerd zijn). Dit om interpretatieverschillen te voorkomen. Elke wetenschapper moet zijn 

eigen conclusies trekken. Dit betekent dat alles letterlijk wordt overgenomen zonder enige bedoeling 

van de invoerder. (Forum 30-11-2016) 

 

12. Wel of niet invoeren van scans 

a. In sommige gevallen is er op een scan een sticker geplakt. Hierop staat aanvullende 

informatie. Dezelfde scan is ook aanwezig zonder sticker. De scan met de sticker wordt als 

onbruikbaar gemerkt. Er ontstaat immers al een dubbele invoer van de scan zonder de 

sticker. 

 
b. Er zijn ook beschadigde scans aanwezig. Deze scans worden wel ingevoerd, waarbij de 

weggevallen informatie als onleesbaar wordt ingevoerd (dus met een of meer  tekens @). 

 

c. En dan zijn er scans met een opsomming; een soort statistieken. Ook deze worden als 

onbruikbaar opgeslagen. 

 
 

13. Wel of niet invoeren van regels 

a. Staat er op een regel alleen een maand of een jaar-maand combinatie, dan wordt deze regel 

wel ingevoerd. 

 

De maand invoeren met een <puntkomma> erachter invoeren: Nov; 1  

 Het jaar niet invoeren 



 
 

b. Het jaar wordt alleen ingevoerd bij de overgang van december naar januari. In het volgende 

geval wordt het jaar niet ingevoerd 

 
 

c. Staat een maand of een jaar-maand combinatie op dezelfde regel als de dag dan wordt deze 

combinatie wel ingevoerd (bij. Junij 1, of 1864 Jan 2). 

 

Geheel invoeren: Octob 1   Maand en dag wel invoeren: Sept. 9 

    
 

d. Soms staat er op een scan een verwijzing naar een ander blad. Deze verwijzingen hoeven niet 

te worden ingevoerd. 

 
 

e. Onderaan de rechterpagina staat vaak TvdP. Dit betekent Tournez s’il vous plait. Dit is om 

aangegeven dat de lijst op de volgende pagina doorgaat. 

 
 

14. Punten in teksten 

Forum 2018-03-27: na veel discussies over het al dan niet noteren van een punt heeft Ton van Raaij 

de volgende instructie gemaakt: 

 

Punten worden niet ingevoerd behalve: 

a. Als deze het einde van een zin aangeeft; 
b. Als deze in een datum voorkomt, 

 de punt ‘.’ wordt dan vervangen door een liggend streepje ‘-‘; 
c. Als deze in een bedrag voorkomt. 
 
Een aantal voorbeelden, waarbij de punt niet wordt ingevoerd: 
 
d. Punten in afkortingen worden niet ingevoerd en worden ook niet vervangen door een spatie. 

‘t.b.c.’ wordt dus ‘tbc’ en niet ‘t b c ‘. 



e. In dit geval wordt de punt acter de ‘1’ bij de Helmerstraat ook genegeerd, dus genoteerd als 
1 Helmerstraat 

 
f. Een punt staat soms tussen twee doodsoorzaken, die wel volledig uitgeschreven zijn. In dit geval 

wordt de punt niet gezien als het einde van een zin, maar wordt de punt genegeerd. 

 
 

15. Lage aanhalingstekens 

Lage aanhalingstekens worden vervangen door het woord ‘idem’. Staan er in een kolom meerdere 

lage aanhalingstekens dan wordt het wordt  ‘idem’ ingevoerd voor elke lage aanhalingsteken. Dat zie 

je vaak bij straatnamen die uit meerdere woorden bestaan, zoals ‘Binnen Visserstraat’. (Forum 25-20-

2017) 

 
 

Er zijn voorbeelden waarbij de (lage) aanhalingstekens als onderdeel van de tekst zijn ingevoerd. Deze 

aanhalingstekens verwijzen dan niet naar de regel erboven. In dat geval de aanhalingstekens in de 

tekst invoeren (invoeren wat er staat): 

 
 

2-18-03-19 Bij het afbreken van een woord worden de extra tekens niet weergegeven. In onderstaand 

geval wordt bronchorum genoteerd als broncho;<spatie>rum 

 
 

16. Subscript en superscript 

a. Superscript wordt meestal ingevoerd door een spatie achter het voorgaande woord te zetten 

en dan het superscript als hoofdletters op te nemen. Bijvoorbeeld Nic<spatie>S Witsenstraat 

als er in de scan Nics staat. 

b. Een uitzondering op de voorgaande regel is het geval dat de ‘S’ direct aan het woord ‘Nic’ is 

gekoppeld. Dan wordt er geen tussenspatie gebruikt. (Forum 21-11-2016) 

c. Een bijzonder geval is het gebruik van een punt achter de afkorting. In het geval dat  ‘Nic’ en 

de ‘S’ aan elkaar zijn geschreven, maar achter ‘Nic’ nog een punt staat dan wordt dit 



ingevoerd als Nic.S (Forum 21-11-2016) 

  
N.B. In alle gevallen dat er onder een superscript iets anders dan een punt staat wordt er na 

het betreffende teken een spatie geplaatst en dan het superscript in hoofdletter, bijv 

Egelantiersgr=<spatie> T 

 
 

17. Speciale tekens 

Het plus/minus teken wordt niet ingevoerd met de ALT-toets maar als +/-. 

 

Het verwijzingsteken wordt ingevoerd met Alt218 (zie het teken voor stuurman gr. vrt): 

 
 

18. Facebook: Amsterdam heden en verleden 

Op Facebook is een openbare groep Amsterdam heden en verleden vol herinnering. Daar staat een 

schat aan foto’s van Amsterdam op.  

 

19. Haakjes en schuine strepen 
Soms is een deel van de tekst bedoeld als toevoeging. Zo’n toevoeging kan met de gebruikelijke ronde 
haakjes zijn opgeschreven, maar vaak worden in plaats van de gewone hakjes schuine strepen 
genoteerd. In dat geval worden de schuine strepen overgenomen. Bij twijfel wordt er een @ ingevuld. 
In het eerste geval: /o/ en in het tweede geval (auto ongeval). 

 
 

20. Boeken, wordenboeken en andere interessante informatie 
 

a. Koninkrijk vol sloppen 

Voor degenen die wat meer achtergrondinformatie willen hebben: het boek ‘Koninkrijk vol 

Sloppen’ (achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw) van Auke van der Woud. Het is in de 

bibliotheek te vinden, maar er staat ook een deel online: https://tinyurl.com/y784xg7p 

 

De Meid 

Over het waargebeurde verhaal van de dienstbode Neeltje Lokerse (1868-1954) uit Yerseke, 

die begin 20 ste eeuw in het nieuws kwam toen ze met een pistool schoot op de man die haar 

zwanger maakte. Neeltje kwam op voor de rechten van de dienstbodes, en voor de vrouwen 

in het algemeen. 

https://tinyurl.com/y784xg7p


Het boek is geschreven door Marlies Allewijn. 

 

b. Foto’s Jacob Olie (met dank aan Charlotte Runderkamp) 

Er is een app tegen met foto's van Jacob Olie. In de app zijn de foto's gekoppeld aan een plek 

en op de kaart gezet. Ze kunnen ook bekeken worden via indexen van trefwoorden en 

jaartallen. Er staan meer dan 1000 foto's in. De app kost wel €2,-. Hier is meer te lezen over 

de app: https://020apps.nl/olie/nl 

 
c. Woordenboeken 

Latijnsch-Hollandsch woordenboek over de geneeskunde en de natuurkundige wetenschappen 

 

Encyclopedisch woordenboek der praktische geneesmiddelleer 

 

Algemeene kunstwoordentolk 

 

Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek 
 
Klinisches Taschenbuch für practische Aerzte 

 

Deutsches archiv fuer klinische medizin, Volume 102 

 

Acta physico-medica Academiae caesareae leopoldino-carolinae naturae 

  

https://books.google.nl/books?id=wmNfAAAAcAAJ&pg=PA314&dq=etTERVERPLAATSING&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjipc6Ej8PeAhUN-qQKHXsVC84Q6AEIQjAE%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=WzNlAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=MCcBV2Jpf2YC
https://books.google.nl/books?id=_2lNSQJXslkC
https://books.google.de/books?id=HGsvAAAAIAAJ&pg=PA434&dq=post+coenam&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjeufPckePeAhXFKlAKHdd3BZIQ6AEILDAA%23v=onepage&q=post%20coenam&f=false
https://books.google.de/books?id=HGsvAAAAIAAJ&pg=PA434&dq=post+coenam&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjeufPckePeAhXFKlAKHdd3BZIQ6AEILDAA%23v=onepage&q=post%20coenam&f=false
https://books.google.de/books?id=HcJOdhKIDdgC&pg=PA400&dq=paidatrophia&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiQ1ujMl-PeAhURzaQKHRmsDdEQ6AEIPzAD%23v=onepage&q=paidatrophia&f=false


Wijkcodes 

a. Geschiedenis 

In de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad van 3 juli 1850 werd een buurtreglement 

vastgesteld, waarbij Amsterdam werd verdeeld in 50 buurten. De  aanleiding hiervan was de invoering 

van een bevolkingsregistratie (KB 11 van 20  december 1849). Elke buurt kreeg een buurtcommissaris 

en meerdere buurtmeesters, die een registratie van ingezetenen bij moesten houden. Jaarlijks 

moesten zij verslag doen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De 50 Amsterdamse buurten 

werden aangeduid met de letters A-Z en de dubbele letters AA tot en met ZZ. 

 

In 1909 is de gebiedsindeling aangepast en zijn de 51 buurten verdeeld in kleinere gebieden. Dit 

geschiedde met name in de buiten de Binnenstad gelegen buurten WW, XX,YY,ZZ en O.N.A. . De 

nieuwe buurten kregen nieuwe lettercombinaties. In de Jordaan werd een aantal buurten in 

meerdere delen verdeeld, waarbij ze naast twee letters ook een volgnummer kregen. In 1909 waren 

er 115 buurten binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam. 

 

Bron: Korte historie van de Amsterdamse gebiedsindelingen 

 

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2006_gebiedsindeling_historie.pdf 

 

Handschriftvoorbeelden van Buurtcodes 1850 en Buurtcodes 1910 zijn te vinden in de 

invoerinstructie: 

 

http://www.ru.nl/publish/pages/856821/handschriften_will1.pdf 

 
b. Buurtkaarten 

Er zijn links naar het stadsarchief met de kaart waarin de oude kaart met de wijkcodes is geplot 

(forum 07-11-2017): 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/STOK0100013000001 

en 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/D10100000012 

 

Zoeken in de Beeldbank op de woorden: "kaart" en "buurten" en je hebt ze zo gevonden, bijv. de 

stand van 1876: 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010043000002 

  

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2006_gebiedsindeling_historie.pdf
http://www.ru.nl/publish/pages/856821/handschriften_will1.pdf
http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/STOK0100013000001
http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/D10100000012
http://www.beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010043000002_004


 

Straatnamen en Wijken 
 

a. Wijk : 

Met deze link kun je een adres zoeken en dan het betreffende deel van de wijk zien. Dit kan nog wel 

eens helpen als alleen het begin van de straatnaam leesbaar is en bekend is welke andere straten ook 

in die wijk liggen. Door een vinkje te zetten bij de Buurten worden de omlijningen van de wijken 

duidelijk aangegeven 

 

http://www.opdekaart.amsterdam.nl/ 

 

 

 

b. Zoeken van straten in Amsterdam, deel van de straat bekend 

Is de straatnaam niet slechts gedeeltelijk te lezen, gebruik dan de volgende informatie uit het 

Stadsarchief van Amsterdam: 

 

https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html 

 

De volgende inhoud is te zien: 

 
 

Kies het bevolkingsregister dat past bij het jaar van de scan. De zoekmogelijkheden kunnen per 

gekozen index  verschillen. In het hierna volgende geval wordt het bevolkingsregister van 1874-1893 

gebruikt.  Kies links de optie Locatie met daarbinnen als rol ‘Adres’. Toets de naam van het adres met 

wildcards in en zet daarachter het huisnummer. Bij voorbeeld Kwak* 23 levert dit op:  

 

http://www.opdekaart.amsterdam.nl/
https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html


 

Met de knop ‘Toon resultaten’ is meer informatie zichtbaar te maken door met de muis over de regels 

te gaan. Mocht de gewenste informatie er niet bij staan dan geeft het openen van de scan meer 

duidelijkheid. Het kan zijn dat je hiervoor eerst een account aan moet maken. 

 

c. Zoeken van straten in Amsterdam, eerste deel van de straat bekend 

Is het eerste deel van de straatnaam te lezen, gebruik dan de volgende bron: 

 

http://www.amsterdamhistorie.nl/straten/zoekstraten.html 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

Voer hier het bekende deel van de straat in. 

Let op: Het intoetsen van en de straat en de buurt zal niet tot het gewenste zoekresultaat leiden. Zoek 

of op straat of op buurt. 

 

In dit geval begon de straatnaam met ‘Kwak’. De zoekopdracht levert het volgende op: 

 

http://www.amsterdamhistorie.nl/straten/zoekstraten.html


 

Let op: Die kaartjes van buurt XX met de huisnummering van 1853 zijn er wel geweest, maar kennelijk 

verloren gegaan. Je kunt daarvoor het beste zoeken volgens de methode die is aangegeven bij een 

gedeeltelijk bekende straatnaam. 

 

d. Zoeken van straten in Amsterdam, straat onvoldoende leesbaar; wijk bekend 

Is de straatnaam niet geheel duidelijk, is wel de buurtcode bekend, gebruik dan de buurtkaarten van 

Amsterdam. In de jaren waarin de buurtcode niet als kolom is vermeld (of deze kolom wordt gebruikt 

voor het noteren van de type woning, zoals onder, boven, inwondend, kelder, zolder, is de buurtcode 

te vinden via het tabblad rechts op de scan. De werkelijke buurt is voor de linkerpagina vaak eentje 

hoger dan op de scan staat. Bijv. als de letter V zichtbaar is dan betreft de scan buurt U. Voor de 

rechterpagina klopt de buurtcode wel met de zichtbare buurtcode. 

 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/grid?q_searchfield=Kaart+Buurt+n+1853 

 

In dit geval worden de aanwezige buurtkaarten van buurt N in het jaar 1853 getoond. 

 

In de balk direct boven de kaarten kan het zoekgegeven worden aangepast naar bijvoorbeeld Buurt D 

en jaar 1861. 

 

Let op: niet van elk jaar is een buurtkaart aanwezig. Mogelijk is de informatie ook uit andere kaarten 

van de betreffende buurt te halen. Deze vind je door het jaar uit de zoekargumenten te verwijderen. 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/grid?q_searchfield=Kaart+Buurt+n+1853


Je kunt ook de zoekmogelijkheid gebruiken, die hiervoor beschreven is bij een gedeeltelijk bekende 

straatnaam. 

 

e. Buurt niet bekend en straatnaam wel 

Verder bestaat er nog de mogelijkheid om met de combinatie van historische straatnamen en de 

beeldkaart van Amsterdam te zoeken.  In de eerste kaart staan alle buurten duidelijk aangegeven en 

kun je de straten vinden door in te zoomen. Op de tweede kaart kun je zoeken met de straatnaam, 

maar als je wel de wijk weet, maar verder niets zinnigs over de straat weet te zeggen dan helpt het 

door de kaarten naast elkaar op het scherm te plaatsten en op die manier verder te zoeken: 

 

Buurtkaart Amsterdam: 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=STOK0100013000001 

 

Historische straten: 

http://www.islandsofmeaning.nl/projects/straatnamen/ 

 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/ 

In het volgende geval is op de tweede kaart gezocht naar gezocht op Rokin. Door te vergelijken met 

de eerste kaart is duidelijk te zien in welke buurt het Rokin zou kunnen liggen. Dit betreft het 

bovenste rode kruisje. Door in te zoomen op de eerste kaart wordt duidelijk dat het Rokin zich in 

buurt A bevindt. 

 

f. Omnummering 

Met dank aan Quinten. Soms lijkt de wijk niet te kloppen of zijn straatnamen in de loop der jaren 

gewijzigd. Er betsaat een zogenaamde omnummerregister. Dat staat rechts op deze pagina: 

 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/ 

 

Als je het XLS-bestand download krijg je een excel bestand met alle straten en huisnummers uit 1853. 

Met daarbij ook buurtletter en het huisnummer van 1875 (en ook nog oudere nummeringen van panden.). 

Door slim te zoeken kan je zo ook de straatnaam en/of de buurtletter achterhalen. 

Selecteren op huisnummer 288 (dat is je tweede gevraagde straatnaam, Heisteeg) levert bijvoorbeeld dit 

lijstje op:  

 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=STOK0100013000001
http://www.islandsofmeaning.nl/projects/straatnamen/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/


 

Als je de buurtletter herkent kan je ook buurtletter èn huisnummer selecteren. Dan rolt er maar één 

mogelijkheid uit. Maar ik moet zeggen dat ik op deze scan de buurtletters een beetje onduidelijk 

geschreven vind....  

 

g. Zoeken van afbeeldingen over Amsterdam 

 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank 

 

http://www.beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank


 
 

h. Adres met daarin tekst boven elkaar tussen accolades 

In onderstaande geval worden de regels als volgt ingevoerd: 

 

{Woonpl};grimburgwal.{Zeist} 

{Woonpl.};idem {Didam} 

 
 

i. Aanduiding wijkcode – huisnummer 

Soms staat er een aanduiding over de kolommen wijkcode en huisnummer. Meestal  betreft het de 

aanduiding Schip, Ark of Keet. In afwijking van de datumvelden wordt in dit geval de aanduiding in de 

kolom van de wijkcode gevuld en wordt het huisnummer als leeg beschouwd en ingevoerd met  #### 

 

 



j. Superscript huisnummer 

 Een superscript wordt altijd als hoofdletter geschreven. Dus 95a en 95A worden allebei 95 A 

 

k. Aanduidingen bij het huisnummer: 

De aanduiding in superscript wordt ingevoerd als huisnummer<spatie><hoofdletters, bijv BELET>. 

Staat de aanduiding op dezelfde regel als het huisnummer dan wordt er ingevoerd wat er staat. 

 

a. belet   Bel-etage 

b. bhs  Bovenhuis 

c. bovenh s Bovenhuis 

d. hs  Huis 

e. kelder 

f. logt  Logement 

In dit geval kan er na logt nog een R (rechts) of een L (links) staan 
g. ohs  Onderhuis 
h. P  Parterre 
 

Er bestaat nog een aanduiding bij het adres, die de buurt aangeeft. In dit geval os = Oud Sloten: 

 
 

  



 

Leeftijd 

Bij de leeftijd worden alleen jaren, maanden en weken vermeld., dus geen uren. Mocht het toch op de 

letter ‘u’ lijken, dan betreft het een onduidelijke letter ‘w’: 

  

(Forum 24-01-2018, met dank aan Will Vlaskamp) 

 

 

Leeftijd 2 jaar en 11 maanden. Te noteren als 2 11/m. (Forum 25-10-2017) 

Datumvelden 

Bij datums wordt een punt vervangen door een streepje. Een spatie wordt niet opgenomen. In 

onderstaand voorbeeld wordt 15498, 7-658 en 12543 ingevuld. Het projectteam heeft de beschikking 

over de juiste jaar-maandcombinatie en kan daarmee onderscheid maken bij bijvoorbeeld 11258 tussen 1 

december 1858 en 11 februari 1858. (Forum 13-11-2017). Staat er een apostrof voor het jaar dan wordt 

deze apostrof ingevoerd. 

 

 
 
In de datumvelden van de geboortedata van de ouders staat soms de geboorteplaats over beide 

kolommen geschreven. In dat geval wordt de geboorteplaats in beide velden herhaald: 

 26-8-92,Amsterdam en 4-1-94;Amsterdam 

 



Staat er helemaal niets tussen de verschillende onderdelen van de datum, dan wordt deze overgenomen 

zoals het er staat, dus 3888: 

 

  



 

Beroepen 

a. Er zijn diverse overzichten met beroepen. De belangrijkste is het overzicht dat bij deze 

invoerinstructie hoort (en onderhouden wordt door Will Vlaskamp), omdat bij het beroep ook het 

bijbehorende stukje scan is opgenomen. 

 

Een overzicht van beroepen is te vinden met de link: 

http://www.volkstelling1899.nl/b1_01-05.htm#A 

Deze lijst vormt een onderdeel van de volkstelling van 1899, te vinden met de link: 

http://www.volkstelling1899.nl/ 

 

Een uitleg van oude beroepen is te vinden met de link: 

http://www.beroepenvantoen.nl/ 

Verder zijn er ook van andere jaren overzichten te vinden die zijn samengesteld op basis van 

de volkstelling van 1899: 

http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/ 

 

b. Soms staat er achter het beroep tussen haakjes een letter: 

a. (H) of (h)  Hoofd 

b. (O) of (o)  Ondergeschikte 

 

c. Bij onderdelen van de gemeente staan ook wel eens drie kruisjes boven elkaar. Dat zijn de kruisjes uit 

het gemeentewapen. Deze worden ingevoerd als ‘xxx’. 

  

  

http://www.volkstelling1899.nl/b1_01-05.htm#A
http://www.volkstelling1899.nl/
http://www.beroepenvantoen.nl/
http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/


Doodsoorzaken 

a. Aaneengeschreven 
Zijn er twee of meer duidelijk te herkennen woorden aan elkaar geschreven dan een spatie 
toevoegen. Bij twijfel echter altijd kiezen voor exact overnemen. (Forum 04-10-2016) 
 

b. Meerdere doodsoorzaken op een regel 
Staan er meerdere doodsoorzaken op een regel en zijn deze gescheiden door een puntkomma, 
vervang de puntkomma dan door een komma. (Forum 31-10-2016) 
 

c. Adres bij naam arts 
AIs de naam van een arts bekend en zijn adres niet bekend dan kan men zoeken in de telefoonboeken 
van dat jaar (Amsterdams Archief) 
http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMMVC01%3A000000019%3A00007&facets%5Bs
helfmark%5D%5B%5D=Museum+voor+Communicatie&page=2&coll=boeken 
 

d. Naam bij adres arts 
AIs het adres van een arts bekend maar zijn naam onleesbaar dan kan men in het krantenarchief van 
Delpher zoeken bijvoorbeeld een advertentie van een arts op dat adres (www.delpher.nl) 
 

e. Levenloze kinderen 
De afbeelding betreft een levenloze zoon. Er kan ook een afkorting voor dochter staan, dode zoon of 
dode dochter, al of niet met een punt, een gelijkteken  of een streepje onder het superscript. Voer in 
wat er staat. In dit geval zijn de ‘l’ en de ‘Z’ direct aan het deel  ‘Lev’ geschreven. Je noteert in het 
eerste geval ‘LevlZ.N’, in het tweede geval DZ- N (met een spatie tussen het streepje en de N) en in 
het derde geval ‘DZ N’. 

 
 

f. Verbeteringen 
De afbeelding hoort bij een doodgeboren zoon. In dit geval is per ongeluk een dode dochter 
genoteerd. Bij een latere controle is dat gecorrigeerd. In dit geval wordt de oorspronkelijke tekst 
ingevoerd (%DD R%) en wordt via de knop ‘Opmerkelijk’ aangegeven dat dit een bijzonder geval is en 
waarom. 

 
 

g. Overledenen elders overleden dan op aangegeven adres 
Soms overlijdt iemand op een ander aders dan waar de betrokken persoon woonde. In dat geval 
wordt het adres van overlijden in de kolom adres gezet en de buurt waar de betrokkene woonde 
achter de doodsoorzaak gezet. In onderstaand geval is de is het adres van overlijden de Vinkenstraat 
en woonde de betrokkene in buurt UU: phthisis pulm S, behoort in UU. 

 
 

  

http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMMVC01%3A000000019%3A00007&facets%5Bshelfmark%5D%5B%5D=Museum+voor+Communicatie&page=2&coll=boeken
http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMMVC01%3A000000019%3A00007&facets%5Bshelfmark%5D%5B%5D=Museum+voor+Communicatie&page=2&coll=boeken
http://www.delpher.nl/
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Voeding 

Bij kleine kinderen werd aangegeven wat voor 
voeding ze kregen om na te kunnen gaan of er een 
verband was tussen ziekte en voeding. Deze staan 
tussen haakjes of streepjes achter de doodsoorzaak. 
 
10 weken moedermelk later koem besch en 
arrowroot 
3-m gezogen en verder middagpot 
Allerlei voedsel 
Arrowroet (arrowroot) 
Beschuitpap 
Bouillon 
Broodpap  
De borst 
De pot 
Dierlijk voedsel 
Ezelinne melk 
Ezelinnemelk 
Ezelinnenmelk 
Flesch 
Gebrek aan Zog / Gortwater / 
Gec. moedermelk 
Gecond. melk 
Gedeeltelijk zog 
Geen borst 
Geen moederborst 
Geen moedermelk 
Geitenmelk 
Gek melk 
Gekarnde melk 
Gem voedsel 

Gemengd 
Gemengd voedsel 
Gemengde V 
Gemengde voeding 
Gez Ja Steeds 
Gortepap 
Gortwater 
Halfzog & beschuitpap 
Haverdegortwater, melk 
Havergortwater en melk 
Karnemelk en moederm 
Koem (= koemelk) 
Koemelk 
Koemelk en pap 
Koemelk haverslijm bloem van ago, ravalen 
Koemelk met brood tot pak van enkel melk met 
suiker 
Koemelk met haverdegort 
Kunstm. pap 

Kunstmatige voeding 
Kunstvoeding en moedermelk 
Kunstvoedsel 
Lac bovin(um) (= afgeroomde melk) 
Lac def(loratum) (= afgeroomde melk) 
Lac femin & Lac bov 
Lac matern (= moedermelk) 
Lac ovell 
Lac vacc 
Lac vacca (= koemelk) 
Lac vaccinum 
Lact deff 
Melk 
Melk & Gerstemeel 



Melk en beschuit 
Melk en gemengd 
Melk en gortwater 
Melk en water 
Melkpap 
Min 
Minne 
Moederborst 
Moederborst en middagpap 
Moederm later koemelk 
Moedermelk 
Moederzog 
Moederzog en meelspijzen 
Niet gezogen 
Ongeschikte voeding 
Pap 
Pap en middagspijs 
Pappot 
Revalenta pap 
Sago 
Slecht gevoed zonder moedermelk 
Slechte voeding 
Verdunde koemelk 
Voeding - melk 
Voeding gemengd 
Voeding melk 
Vrouwenmelk 
Zeer gemengd voedsel 

Zog der moeder 
Zog en koemelk 
Zonder moedermelk 
 

Vaccinaties 

Bij pokken en de varianten daarvan wordt vaak 
tussen haakjes aangegeven of er sprake is van 
vaccinatie.  
 
Geent 
Geënt 
Gev 
Gevaccineerd 
Ingeent 
Ingeënt 
Ingeent zonder gevolg 
N gev 
NI 
Niet geent 
Niet geënt 
Niet gevaccineerd 
Niet ingeemt (schrijffout voor ingeent) 
Niet ingeent 
Niet ingeënt 
Non vaccin 
Ut dic(tum) vacc(ina) 

 
 
Levenloze en niet levensvatbare kinderen 
 

 
Vroedvrouw L Vroedvrouw assisteerde bij de bevalling van een Levenloos kind 
 


