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Inleiding 
Het crowdsourcing-project ‘Rotterdamse Arrestanten’ gaat over mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn opgepakt in Rotterdam en omgeving. Het project begint met de digitalisering van 

alle arrestatie- en ontslag kaarten uit het Rotterdams politiearchief. Om de kaartjes doorzoekbaar te 

maken, moeten de gegevens worden overgetikt. Daar hebben we hulp bij nodig.  

 

De arrestanten kaarten zijn in de eerste fase van het project ingevoerd. Deze worden nu 

gecontroleerd. In deze tweede fase, waar deze handleiding ook voor is bedoeld, gaan we aan de slag 

met ontslagformulieren.   

 
Op de formulieren staat gevoelige informatie. Het is belangrijk dat hier vertrouwelijk mee wordt 

omgegaan. Is de informatie eenmaal gekoppeld aan de scan van de kaart, dan hebben we gelijk een 

beter beeld van wat er bij de politie gebeurde in de oorlogsperiode. 

 

De voorbeelden uit de handleiding komen uit de openbare archieven, de betreffende personen zijn 

reeds overleden. 

Randvoorwaarden 
Het Stadsarchief Rotterdam is, als eigenaar van het project, verantwoordelijk voor de uitvoering. Het 

Netwerk Oorlogsbronnen is projectpartner en zorgt na afloop van het project via het register 

‘Oorlogslevens’ voor controle op nog levende personen in de data. HetVolk.org faciliteert de 

crowdsource-omgeving en is verantwoordelijk voor de technische faciliteiten.  

 

We realiseren ons dat er mogelijk gegevens van nog levende personen op de kaarten staan. Mocht u 
dit tegenkomen en hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact op met het Stadsarchief Rotterdam 

via crowdsourcingWO2DV@rotterdam.nl. We gaan hier met respect mee om. Het Stadsarchief 

Rotterdam kan vrijwilligers, waarvan wordt vermoed dat ze zich niet houden aan de 

gebruiksvoorwaarden, de toegang tot project Crowdsourcing Politiearchief Rotterdam ontzeggen. 

Huisregels 
1. Het projectmateriaal mag niet met derden gedeeld worden dan wel gepubliceerd worden. 

2. In het project hebben we te maken met privacygevoelig materiaal en maken we o.a. gebruik 

van archieven uit de jaren 1944/1945, dit zijn niet openbare archieven.  

3. Laat nooit een ander werken onder uw inloggegevens. Ieder die mee wil werken aan het 

project is van harte welkom, maar dient zichzelf aan te melden, een verklaring te 
ondertekenen en toestemming te krijgen. 

4. Alleen thuis werken (het liefst achter een desktop i.p.v. laptop). In ieder geval nooit in 

openbare gelegenheden als in de trein, een café of bibliotheek, of op openbare netwerken. 

Dit heeft te maken met de gevoelige informatie die op de kaarten staat. 



5. Screenshots (print screens) zijn alleen toegestaan in het geval dat u een vraag voor de 

projectbeheerder heeft die over data invoer. Verder opnames van data of verder gebruik zijn 

niet toegestaan. Dit staat ook in de verklaring die u ondertekend heeft.  

6. Delen van de bron zonder privacybeperking worden toegankelijk na afloop van het project. 
Het is niet toegestaan om de bron te gebruiken als een digitale onderzoeksmiddel tijdens het 

project. 

 

Let op 
 

In de eerste fase van het project ondervonden vrijwilligers problemen met werken in de browser 

Internet Explorer. We hebben dit zo goed mogelijk proberen te verhelpen voor de tweede fase van het 

project. Maar om problemen te voorkomen, raden we een in een andere browser te werken. Als het 
mogelijk is, maak dan gebruik van Mozilla Firefox, Safari of Chrome.   

  



Project inhoud 
Er zijn drie soort gestandaardiseerde ontslagformulieren binnen het project. Op elke kaart 
staat dezelfde informatie maar in verschillende volgorde. 
Formulier A 

 



 
Formulier B 

 
 



Formulier C 

 
 
 
 

 



Het platform 
De scans staan altijd op de linkerkant van de pagina, aan de rechterkant de invoervelden. De 

informatie op de invoervelden komt overeen met de informatie op de ontslagformulieren. We nemen 

alle informatie over, behalve het administratieve veld ‘geschreven per’. Naar aanleiding van feedback 

uit de eerste projectfase hebben we twee velden toegevoegd, namelijk ‘reden aanhouding’ en 
‘bijzonderheden’. Het opmerkingenveld is nu alleen bedoeld voor bijzondere of opmerkelijke 

vermeldingen op een kaart die niet passen in een standaard veld. Of een echt bijzondere kaart die 

meer context nodig heeft.  

 

De invoervelden zijn:  

 
  



Algemene instructie 
● De gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. 

De velden op de formulieren zijn gestandaardiseerd, maar om de informatie op de juiste 

manier te beschrijven, hebben wij deze handleiding geschreven ter ondersteuning. 

● Neem teksten en registratienummers altijd letterlijk over.  
Niet interpreteren met woorden! Geen afgekorte woorden uitschrijven, geen Duitse woorden 

vertalen of spelfouten herstellen.  
● Velden met een rood sterretje zijn verplicht 

● Als iets wordt verwacht en staat het niet in het veld, maak gebruik van: 

○ @@@ voor nummers of voor nummers voor niet leesbare tekst (geldt ook voor 
elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is) 

○ 00-00-00 bij verplichte jaartallen die niet aanwezig zijn  
● Let op dat autocorrect uw invoer niet “verbetert”. 

● Check of u de informatie op de juiste plek invult. 
Het kan namelijk voorkomen dat er perongeluk een voornaam in het veld ‘tussenvoegsel’ 

wordt ingevoerd.  

● Maak gebruik van volledig scherm modus, het liefst op een desktop (werkt ook bij een laptop). 

● Laat nooit een ander werken onder uw inloggegevens. Ieder die mee wil werken aan het 

project dient zichzelf aan te melden en toestemming te krijgen. 

● Alleen thuis werken (het liefst achter een desktop i.p.v. laptop). In ieder geval nooit in 

openbare gelegenheden als in de trein, een café of bibliotheek, of op openbare netwerken. 

● Soms staan er woorden of cijfers in potlood of erg klein geschreven. Gebruik de zoomfunctie 
om het beter te zien. Druk op het plusje rechts bovenop de scherm, om de afbeelding te 

vergroten.  

Algemene Instructie voor login/opslaan van 
taak/opmerkingen  
 

Login 

● Om toegang naar het platform te krijgen, is een account nodig. Een account kunt u na het 

onderteken van een geheimhoudingsverklaring hier aanmaken. 

● Ga naar https://hetvolk.org/projects/ in log in op Rotterdamse Arrestanten project pagina 



● Om in te loggen voert email en wachtwoord in.  

 
● Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuwe via https://hetvolk.org/login 

aanvragen. 

● Als u een tijdje niets doet op het platform wordt u automatisch uitgelogd. De gegevens zijn 

dan niet bewaard. Wanneer u opnieuw inlogt verschijnt een blanco kaart.  

 

Opslaan van een taak 
● Bent u klaar met het invoeren van de gegevens, dan klikt u op de knop opslaan. U wordt 

automatisch naar de volgende scan gebracht. 

 

Opmerkingen 
● Voor bijzondere of opmerkelijke vermeldingen op een kaart die niet passen in een standaard 

veld. Of een echt bijzondere kaart die meer context nodig heeft. Informatie in dit veld moet 

apart verstuurd worden. U kunt hier extra bijzondere informatie hierin te plaatsen.  

 



 

Onleesbare tekens/woorden/scans 
● Onleesbare tekens moeten vervangen worden door een @ (per karakter). Dat geldt ook voor 

hele woorden of velden waar wel iets staat, maar waarvan de precieze informatie onleesbaar 

is.  
Bijvoorbeeld  

 
Wordt ingevuld zoals hieronder omdat de voornamen niet goed leesbaar zijn. 

 
NB: u hoeft onleesbare woorden niet aan te geven in het opmerkingenveld.  

● U mag niet verbeteren / interpreteren / aanvullen, etc.  

● Is de scan in z'n geheel onleesbaar of staat er niets op? Sla de taak over (zie hieronder: de 

knop zit onder de invoervelden). De kaart komt dan terecht bij een andere vrijwilliger en 

uiteindelijk een redacteur.  

 

Specifieke instructies 
Belangrijke aandachtspunten 
Volledigheid 
De kaarten zijn tijdens dagelijkse werkzaamheden van een politieagent geschreven. Daardoor zijn er 
vaak afkortingen en veel Duitse woorden gebruikt. Schrijf afkortingen niet voluit en vertaal de Duitse 
woorden niet, a.u.b.  

Arrestatie Nummer en Zie ook 
Het arrestatie nummer is in het midden van het formulier te vinden. Dit is een belangrijk nummer en 
wordt ook gebruikt op de arrestatie kaarten en deels in politie-correspondentie tijdens de oorlog. 
Kortom: het is belangrijke informatie om uiteindelijk meerdere archieven aan elkaar te kunnen 
verbinden. Meestal zien ze zo uit:  



 

 

  

● Voer de cijfers in zoals ze geschreven zijn.  
● Wordt er een slash gebruikt; /, dan voert u die ook in. Bijvoorbeeld 505/529

 
● Soms staat er een letter achter. Dit wordt geschreven als 0000A geen spatie of streepje 

daartussen.  

 
 

● In het geval dat er überhaubt geen nummer is. Voer #### in 
● Af en toe is er een andere nummer of krabbeltje naast het registratienummer. Deze nemen 

we niet mee bij de invoer. 

Persoonsgegevens 

Naam: 

  
● Schrijf de achternaam zoals het op de kaart staat 
● Als er twee achternamen op staan, worden beide namen opgeschreven. 

 
● Hoeft niet in blokletters ingevoerd.  

 
 

Tussenvoegsel: 
● Tussenvoegsel staat in een apart veld. Voer het in zoals het staat 

.  



Wordt zo ingevoerd: 

 
● Staat het tussenvoegsel als afkorting, dan geldt weer: niet aanvullen, maar letterlijk 

overnemen. 

 
Wordt zo ingevoerd: 

 
 

Voornaam:  
● Schijf in dit veld alle voornamen zoals beschreven op het formulier, mocht de persoon er 

meer dan één hebben.  

 
● In het geval dat er geen voornaam is te zien voer #### in voor voornaam 

Geboortedatum:  
● Neem de geboortedatum over van het formulier. 
● DD-MM-JJ 
● Vaak staan alleen de laatste twee nummers van het geboortejaar vermeld; zoals '87' (= 1887) 

en '02' (= 1902). Neem dan alleen de cijfers op die er staan en vul niet aan. DD-MM-JJ 
● Als er bij een geboortedatum de vermelding van een dag, maand of jaar mist. Voer 00 in. 

Beroep: 
● Het beroep wordt ingevuld zoals op het formulier staat. 

 
● Staat er ‘zonder’, dan wordt dat letterlijk ingevuld. 
● Als er alleen een streepje is, voer niets in.  

 

Adres:  
● Vul de straatnaam, het huisnummer en de toevoeging letterlijk in bij het veld ‘nader adres’.  

 



Wordt ingevoerd als Stadshoudersweg 102c 
● Ook als de volledige naam duidelijk is - denk aan ‘Stokroosstr.’ - wordt deze niet 

opgeschreven als ‘Stokroosstraat’. Er is een dataset met straatnamen uit de oorlogsperiode 
hier1 te vinden. Uw kunt ook gebruik van Google Maps als referentie, als de straatnaam 
onduidelijk is.  

Nationaliteit:  
● Selecteer de juiste nationaliteit uit de uitrollijst. (In dit geval worden afkortingen automatisch 

dus wel ‘uitgeschreven’. Want als er ‘Ndl.’ staat kiest u ‘Nederlandse’.) 

   
● De lijst heeft 7 opties 

 
● Als het anders is, selecteer anders en voer de nationaliteit handmatig in. 

 

Plaatsnamen: 
● Plaatsnamen komen in meerdere velden voor, voornamelijk; 

➢ Geboorteplaats  
➢ Woonplaats 
➢ Vertrokken naar 

● Invoer zoals het geschreven is,  

 
● Ook als de volledige naam je duidelijk is, toch graag de afkorting overnemen. 

 

                                                
1 Kijk op de website van het Stadsarchief Rotterdam voor een link naar de straatnamen: 
http://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/organisatie/vrijwilligers 



In bewaring voor:  
● Voor dit veld is een uitrol lijst van 32 mogelijkheden. Kies er een van. 

 
● In het geval dat het anders is, a.u.b. ‘Anders’ selecteren. Er verschijnt dan een veld waar u de 

informatie kunt invoeren.  

 
Voer de naam handmatig in. Bijvoorbeeld: 



 
Wordt  

 
● Als twee diensten zijn genoemd t.b.v. Sich Pol en Groep I0 

Kies een van de twee uit.  
● In bewaring voor is een verplicht veld. Indien het leeg is, kies voor ‘Niet vermeld’. 

 

Datum: 
● Velden met datum, komen op meerdere plekken voor. Er zijn de volgende invoervelden met 

betrekking tot datum: 
➢ Geboortedatum  
➢ Ingesloten op 
➢ Vertrokken op 

● Geboortedatum en ‘Datum insluiting’ zijn verplichte velden.  
● Schrijf het uit dd/mm/jj 

Het jaartal wordt na afloop van het project aangevuld naar volledige jaartal. Het komt ook 
voor dat er een enkel cijfer op de kaart staat. Bijvoorbeeld 7-4-16. Vul dan in ‘07-04-16’.  

Reden aanhouding 
● Schrijf de informatie zo letterlijk mogelijk op 

 
Wordt ingevuld als:  

  
Zonder streepje achter 

● Het komt voor dat er ‘Z.O.Z’ of ‘zie ommezijde’ staat. De scans van de achterzijden hebben 
we, dus we kunnen uiteindelijk de voor- en achterkanten aan elkaar koppelen. Voer daarom 
als aanwezig ‘z.o.z’ in bij ‘reden aanhouding’.  

Bijzonderheden:  
● N.a.v. feedback tijdens de eerste fase van het project, hebben we dit veld toegevoegd.  
● Voer de inhoud zo letterlijk mogelijk in.  
● De inhoud is wat langer dan andere velden.  



 
Wordt: 

 

Stempel:  
● Het is mogelijk dat een stempel op de kaart staat. Dit is een belangrijke veld voor ons. Bij de 

ontslagkaarten staan er minder vaak stempels op dan bij de de arrestatie kaarten. Als 
aanwezig, kunt u aangeven welke stempel op de kaart staat.  

● Het vaakst komt de stempel ‘J’ op formulieren voor.  

 
 
 
 


