
 
 

Gezocht! Inkloppers van Brabantse gevangenisregisters 1821-1940 
 

Invoerinstructies 
 
Versie van 31 oktober 2014 (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in rood) 
 
 
Leuk dat je mee wilt helpen! In dit document vind je als hulp enkele vuistregels bij het 
invoeren van gegevens uit de gevangenisregisters. Maar ook algemene informatie, 
enkele goede tips en praktische invoervoorbeelden. 
 
Uitgebreide hulp bij de werking van VeleHanden in het algemeen vind je hier: 
http://www.velehanden.nl/messages/faq 
 
Let op de website www.velehanden.nl > gevangenisregisters, voor de laatste 
nieuwtjes en tips, maar ook voor de vragen en antwoorden van andere invoerders. 
Mochten we dit document met invoerinstructies tussendoor aanpassen, dan zetten 
we daarover ook steeds een bericht online. 
 
Stuit je tijdens het invoeren op problemen of heb je vragen die niet in dit document 
met invoerinstructies worden beantwoord, dan kun je op de website terecht om daar 
je vraag te stellen. Niet alleen worden alle berichten in de gaten gehouden door 
medewerkers van het BHIC en VeleHanden, maar ook zul je merken dat veel 
gebruikers elkaar een handje helpen. 
 
Wil je direct in contact komen met het BHIC over dit project? Stuur dan een e-mail 
naar velehanden@bhic.nl. 
 
Voor de inschrijvingsregisters van gevangenissen geldt dat we in dit project de 
volgende gegevens (velden) invoeren: 
 

 Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam) 

 Leeftijd of Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Misdrijf 
 
 
 
 
 

http://www.velehanden.nl/messages/faq
http://www.velehanden.nl/
mailto:velehanden@bhic.nl


Algemene opmerkingen 
 

 Door de jaren heen verschillen de kolommen in de registers waarin de 
gegevens zijn ingevuld iets van elkaar. Zo wordt er in veel registers alleen een 
leeftijd (ouderdom in jaren) vermeld, terwijl pas in latere registers een 
volledige geboortedatum wordt vermeld. Afhankelijk van de scan wordt dan bij 
het invoeren alleen het veld leeftijd of geboortedatum getoond. 
Bij een aantal registers is regelmatig in de kolom voor leeftijd alsnog (of 
daarnaast) een volledige geboortedatum ingevuld. In die gevallen zijn beide 
invoervelden beschikbaar, maar dus niet altijd beide nodig. 

 Sommige velden worden in de kolommen op de scan ook wel eens anders 
genoemd. Bijvoorbeeld het veld misdrijf is dan als wanbedrijf of overtreding 
vermeld. Let ook even op het invoeren van dit veld, want het invulveld 
daarvoor staat op de regel ónder de andere velden. Je ziet dit dus makkelijk 
over het hoofd. 

 Let ook op het veld plaats. Naast een geboorteplaats staat er ook een 
woonplaats op de scan. Zorg natuurlijk dat je de juiste plaats invoert. 

 

 Let op: niet op alle scans staan evenveel personen vermeld. Soms zijn er 
maar vier regels waarop gevangenen staan ingeschreven, soms meer, tot wel 
acht of tien toe. Kijk dus goed of je ook echt onderaan de scan bent, voordat 
je de scan afrondt (opslaat). 

 
Tip: Tijdens het invoeren schuiven de scans zoveel mogelijk automatisch mee, maar 
soms zul je handmatig bij moeten schuiven om de juiste gegevens te zien. Dit kan 
met het knopje met daarop een handje:  
 
Tip: Tijdens het invoeren kun je zelf de schermindeling aanpassen: horizontaal (scan 
boven, invoervelden onder) en verticaal (scan rechts, invoervelden links). Je bent 
hier vrij in. De indeling aanpassen kan met deze knopjes (afhankelijk van je huidige 
indeling):       of  
 
 
Vuistregels 
 

 Neem alle gegevens zo letterlijk mogelijk over, dus precies zoals ze op de 
scan staan. Dit geldt ook voor diakritische tekens (zoals é, ë en ö), leestekens 
(zoals punten en haakjes) en hoofdletters. 

 Neem misdrijven over met alleen kleine letters. Dit is dus een uitzondering op 
de vorige regel, bedoeld om de controle te vergemakkelijken. Alleen als bij het 
misdrijf ook de naam van een slachtoffer wordt vermeld kun je die naam 
natuurlijk met een hoofdletter beginnen. 

 Neem ook oude en verouderde schrijfwijzen letterlijk over. Dit geldt ook voor 
afkortingen van voornamen (zoals Joh_s voor Johs als afkorting voor 
Johannes) en plaatsen (bijvoorbeeld L op Zand en sBosch). Dit om verschillen 
in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Neem eventuele naamsvarianten (zoals Willem Koolen of Coolen) en andere 
namen voor dezelfde persoon (zoals Carolus de Bruin eigenlijk genaamd 
Petrus Joannes Geens) over in meerdere invoerregels (uitgezonderd 
bijnamen). Zie de invoervoorbeelden verderop in deze instructies. 



 Als van dezelfde persoon onder elkaar meerdere misdrijven zijn geregistreerd, 
neem deze dan in verschillende invoerregels over. Zie de invoervoorbeelden. 

 Neem voor vrouwen alleen de meisjesnaam over. Zie het invoervoorbeeld. 

 Een y wordt als een ij ingevoerd (behalve bij buitenlandse namen en dan nog 
alleen als je zeker weet dat het in die gevallen een y moet zijn). 

 
Tip: als je een naam van een persoon of plaats niet helemaal kunt lezen, 
gebruik dan onze genealogische database (www.bhic.nl/stamboom) om te 
zoeken naar namen. Soms blijken namen die je leest en die je zelf raar vindt 
in vroeger tijden heel gewoon te zijn geweest! 
Voor plaatsnamen kun je gebruikmaken van de lijst met beschikbare 
genealogische bronnen per plaats: http://www.bhic.nl/wat-zit-er-in 

 

 Idem, id of " wordt niet overgenomen. Zoek in zo'n geval in de regel 
daarboven (of daar weer boven) naar het eerste uitgeschreven gegeven in 
dezelfde kolom en voer dit in. 

 
Tip: in dit soort gevallen kun je gebruikmaken van een speciale sneltoets in 
VeleHanden. Als je een / of " typt en vervolgens op Tab drukt, dan worden de 
gegevens uit het bovenliggende invoerveld automatisch overgenomen. Handig 
bij plaatsnamen en misdrijven! 

 

 Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden 
deze tóch ingevoerd, behalve als ze op de scan al verbeterd zijn, dan hoeft 
alleen de verbeterde tekst te worden ingevoerd. 

 Let bij het invoeren van de naam op de volgorde van de voor- en achternaam. 
In de registers wordt soms namelijk eerst de een en dan de ander vermeld, 
maar soms ook omgekeerd. De invoervelden staan echter altijd in dezelfde 
volgorde: voornaam, tussenvoegsel, achternaam 

 Neem bij een leeftijd alleen het aantal jaren over. Zo wordt 21 jaren oud 
simpelweg als 21 ingevoerd. 

 Gebruik voor het invoeren van een datum de vorm dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 dec 
1880 als 21-12-1880 ingevoerd. 

 

 Voor elk teken dat onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 

 Als een heel veld onleesbaar is wordt #### ingevoerd. 

 Als een veld leeg is, dan mag je het ook bij de invoer leeg laten. 

 Als een verplicht in te voeren veld leeg is, dan wordt ook #### ingevoerd. 
Maar in de praktijk zal dit laatste niet voorkomen, omdat alleen de velden 
voornaam en achternaam verplicht zijn. 

 
Tip: Als je iets niet kunt lezen, heb je soms steun aan andere gegevens op de 
scan. Een geboorteplaats is bijvoorbeeld vaak nog altijd de woonplaats van 
een persoon. En veel (hoofd)letters komen meermaals voor op dezelfde scan. 

 

 Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een 
onbeschreven pagina of een kaft is), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar 
met de knop onder de invoervelden. 

 

http://www.bhic.nl/stamboom
http://www.bhic.nl/wat-zit-er-in


Tip: kom je dingen tegen die grappig, bijzonder of raar zijn? Dingen waarvan je 
denkt: dat is ook leuk voor anderen om te zien! Bijvoorbeeld een bekende 
Nederlander in de gevangenis of een bijzonderheid bij het misdrijf? Gebruik dan de 
knop Opmerkelijk! onderaan de invoervelden om dit aan ons door te geven. 
 
 
Invoervoorbeelden 
 
Hierna volgen invoervoorbeelden in bijzondere gevallen. Steeds eerst de scan, 
daarna de invoer, eventueel voorafgegaan of gevolgd door een toelichting: 
 
 
Naamsvarianten en aliassen van dezelfde persoon 
 

 
 
Willem | Koolen | 14 | Oss | enkelen diefstal van mestspecien 
Willem | Coolen | 14 | Oss | enkelen diefstal van mestspecien 
 
In dit geval is de invoer dus bijna identiek, maar voor zowel de naam als de 
naamsvariant is een aparte regel ingevoerd. 
 
 

 
 
Carolus | de | Bruin | 16 | Amsterdam | landlooperij 
Petrus Joannes | Geens | 16 | Amsterdam | landlooperij 
 
In plaats van eigenlijk genaamd zie je ook meergenaamd, alias, volgens 
geboorteakte en andere varianten. In alle gevallen gaat het om een andere naam 
voor dezelfde persoon, wederom op aparte regels ingevoerd. 
 
 
 
 



 
 
Adrianus | Smits | etc. 
Adrianus Johannes | Smits | etc. 
 
In dit geval zijn dus zowel twee naamsvarianten als een bijnaam ('de scheele Poelis') 
vermeld. Voor beide naamsvarianten wordt een aparte regel ingevoerd, de bijnaam 
wordt níet ingevoerd. 
 
 
Meerdere inschrijvingen voor dezelfde persoon 
 

 
 
Johannes | Meulemans | 53 | Sonsbeek | landlooperij 
Johannes | Meulemans | 53 | Sonsbeek | bedelarij en ontvlugting 
 
 

 
 
Piet | Vossenberg | 26 | Oss | mishandeling 
Piet | Vossenberg | 26 | Oss | mishandeling 
 
In bovenstaand voorbeeld zijn de beide inschrijvingen gebaseerd op vonnissen van 
respectievelijk 30 en 16 maart door de arrondissementsrechtbank in Den Bosch, 
tweemaal voor eenzelfde soort misdrijf. Maar het misdrijf kan dus in beide gevallen 
verschillend zijn, zoals bij het eerste voorbeeld het geval. 
 
 
 
 



Belangrijk is dus, dat wanneer een persoon bij twee (of meerdere) vonnissen is 
veroordeeld, deze gegevens op twee (of meerdere) aparte invoerregels worden 
ingevoerd. Voorbeeld: 
 

 
 
naam, leeftijd etc. | moedwillige mishandeling 
naam, leeftijd etc. | eenvoudige, moedwillige mishandeling 
 
 
Wanneer één vonnis meerdere misdrijven betreft, worden deze in hetzelfde veld 
ingevoerd. Voorbeeld: 
 

 
 
naam, leeftijd, etc. | 1e diefstal door twee personen bij nacht in eene bewoonde  
   plaats 2e diefstal des nachts in eene bewoonde plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hieronder een voorbeeld waarin beide vorige voorbeelden worden gecombineerd, 
van een gevangene die voor twee misdrijven is veroordeeld (dus twee invoerregels) 
waarvan het eerste vonnis meerdere misdrijven betreft (dus in hetzelfde veld): 
 

 
 
naam, leeftijd etc. | 1e diefstal door twee personen bij nacht in eene bewoonde  
   plaats 2e diefstal des nachts in eene bewoonde plaats 
naam, leeftijd etc. | ongedekt vervoer van meer dan één kilogram zout 
 
 
Met 'twee vonnissen' worden trouwens echt twee aparte vonnissen bedoeld, die ieder 
eigen misdrijven betreffen. Dus niet een eerste vonnis en een later vonnis als vervolg 
op het eerste, of van het beroep of iets dergelijks. In het onderstaande voorbeeld is 
dus maar één invoerregel nodig: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Meisjesnamen 
 

  
 
Adriana | Prinssen     Cornelia | Horians 
 
Verhoeven dus níet invoeren.   Vrouw Verstraten dus níet invoeren. 
 
 
Moeders met kinderen 
 
Bij de enkele vermelding dat een vrouw 'met haar kind' is ingeschreven, hoef je 
alleen de gegevens van die vrouw zelf over te nemen. 
 

 
 
Petronella | van | Vugt | 29 | Sprang | etc. 
Indien van het kind de naam is vermeld, neem je in een aparte invoerregel ook de 
gegevens van het kind over. 
 
 

 
 
Wilhelmina | Mathijssen | 33 | Udenhout | etc. 
Arnoldus Cornelis | van | Bast 
 



Indien van het kind zelfs een leeftijd is vermeld, neem je die ook over. Meestal is die 
leeftijd in maanden gegeven. Je mag hier bij wijze van uitzondering de leeftijd in 
maanden invoeren, met de toevoeging 'maanden'. 
 

 
 
Cornelia | van | Rees | 31 | Goorle | etc. 
Lucia | van | Beers | 6 maanden 
 
Je hoeft in geen enkel geval bij moeder en/of kind te verwijzen naar elkaar. 
 
 
Geboortedatum bij leeftijd 
 
Als in plaats van een leeftijd een geboortedatum is ingevuld, terwijl er nog geen apart 
invoerveld voor de geboortedatum is, dan mag je deze datum in het veld voor de 
leeftijd invoeren. 
 

 
 
Hendrik | Poorts | 03-07-1817 | Beers | etc. 
 
 
 
 
 



Geboorteplaats gelijk aan laatste woonplaats 
 
In enkele registers komt het voor dat er bij het veld geboorteplaats het woordje en is 
ingevuld. Hiermee wordt bedoeld dat de laatste woonplaats ook de geboorteplaats 
van de gevangene is. In onderstaand geval is de geboorteplaats dus ook Berchem. 
 

 
 
 
Verwijzing naar eerder volgnummer bij geboortedatum en -plaats 
 
Soms is in plaats van een leeftijd/geboortedatum en -plaats simpelweg een 
verwijzing ingevuld naar een eerder volgnummer in het register. De gevangene is 
dan al eens eerder ingeschreven geweest. In die gevallen kun je de velden voor 
leeftijd/geboortedatum en -plaats leeglaten. Onderstaand een voorbeeld van een 
dergelijke verwijzing. 
 

 


