
 

 

 
 

Geboeid door boeven! 
Inschrijfboeken van Brabantse Huizen van Bewaring 
 

Invoerinstructies 
 
Versie van 26 september 2016 (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in rood) 
 
 
Leuk dat je mee wilt helpen! In dit document vind je als hulp richtlijnen bij het 
invoeren van gegevens uit de gevangenisregisters. Maar ook algemene informatie, 
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 ons forum op www.velehanden.nl 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 het forum 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: 
 

 Registerjaar 

 Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam) 

 Leeftijd of Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Eventueel opmerkingen 
 
 

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


 

 

Heb je ook aan het vorige boevenproject deelgenomen? Lees dan eerst dit! 
 
Je zult merken dat veel bij het oude is gebleven, maar er zijn ook een paar dingen 
veranderd. Natuurlijk zijn de registers anders. De inschrijvingsregisters van de huizen 
van bewaring lijken qua uiterlijk en indeling sterk op die van de strafgevangenissen, 
maar er zijn verschillen. Zo zijn die laatste vaak wat uitgebreider ingevuld, iets wat 
overigens sterk per gevangenis en periode verschilt. En gaat het deels ook om 
andere delicten. 
 
Maar dat laatste geeft al een eerste verschil met het vorige project: het misdrijf wordt 
niet meer ingevoerd. Daarentegen zijn de velden registerjaar en opmerkingen nieuw. 
In deze invoerinstructies vind je daarover extra uitleg. Kortom, lees dit document 
even goed door. 
 
 
Algemene opmerkingen 
 

 Let op: niet op alle scans staan evenveel personen vermeld. Soms zijn er 
maar vier regels waarop gevangenen staan ingeschreven, soms meer, tot wel 
tien of meer 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:  

 

 Een aantal registers wijkt dusdanig af van een van 
de gebruikte invoermodellen, die voor het meebewegen van de scan worden 
gebruikt, dat dit meebewegen van de scan altijd de mist ingaat. In die gevallen 
zit er niets anders op dan het vakje voor ‘scan meebewegen’ tijdelijk uit te 
schakelen en handmatig de scan steeds te schuiven. 

 
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  

 
 
Algemene richtlijnen 
 

 Basisregel: neem, tenzij verderop in deze instructies anders vermeld, 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 ook oude en verouderde schrijfwijzen letterlijk over. Dit geldt ook voor 
afkortingen en samentrekkingen van voornamen (zoals Johs voor Johs als 
samentrekking van Johannes) en plaatsen (bijvoorbeeld L op Zand voor Loon 
op Zand en sBosch voor ’s-Hertogenbosch). Dit om verschillen in interpretatie 
zoveel mogelijk te voorkomen. 



 

 

 Een y wordt (in afwijking dus van het letterlijk invoeren!) 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. Lithoyen wordt dus ingevoerd als Lithoijen, maar 
het Franse Lyon wordt niet als Lijon ingevoerd maar gewoon als Lyon. 

 
Tip: als je een naam van een persoon of plaats niet helemaal kunt lezen, 
gebruik dan onze genealogische database (www.bhic.nl/stamboom) of onze 
database met strafvonnissen (www.bhic.nl/onderzoeken/criminele-vonnissen) 
om te zoeken naar namen. Voor plaatsnamen kun je gebruikmaken van de lijst 
met beschikbare genealogische bronnen per plaats: www.bhic.nl/wat-zit-er-in 

 

 Ook gegevens als idem, id, als boven of " worden niet letterlijk 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 onder andere 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. 

 

 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 nauwelijks voorkomen, omdat alleen de 
velden registerjaar, 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 blauwe knop onder de invoervelden. 
 
Tip: Tijdens het invoeren staat er vaak een zwarte balk met een hulptekst per 
veld over een deel van de scan heen. Heel irritant. Maar je kunt deze 
hulpteksten zelf uitschakelen door het vinkje bij “helpteksten” boven de scan 
weg te halen. 

 
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 blauwe knop Opmerkelijk! onderaan de invoervelden om dit aan ons 
door te geven. (Gebruik hier dus niet het invoerveld ‘opmerkingen’ voor!) 

 

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


 

 

Specifieke richtlijnen per veld 
 
 
Registerjaar 
 
Dit veld is nieuw ten opzichte van ons vorige boevenproject! Het is toegevoegd om 
op basis van dit jaar en de ingevulde leeftijd van een gevangene automatisch het 
vermoedelijke geboortejaar te kunnen berekenen, als dit niet bekend is. 
 

 Het invoeren van dit veld is verplicht en gebeurt per scan, dus niet per 
gevangene. 

 Het registerjaar is alleen van belang als van de ingeschreven gevangenen 
geen exacte geboortedatum bekend is maar alleen een leeftijd. Als van alle 
gevangenen op een scan de geboortedatum bekend is (of toch tenminste het 
geboortejaar), vul dan als registerjaar simpelweg 0 in. 

 Hierna volgen praktische voorbeelden van hoe het registerjaar is te bepalen. 
Als je het registerjaar echter op geen enkele manier kunt afleiden van de 
gegevens op de scan (bijvoorbeeld omdat alleen dagen en maanden zijn 
vermeld) of van de datering boven de scan (omdat een register meerdere 
jaren beslaat) vul dan als registerjaar 0 in. 

 Het registerjaar is niet te vinden in een specifieke kolom op de scan, zoals de 
gegevens die in alle andere velden moeten worden ingevoerd. Je kunt het 
registerjaar op verschillende manieren afleiden. Het kan bijvoorbeeld vermeld 
worden bij de datum van de uitspraak van de rechtbank, het ingaan van de 
straf, de akte van overneming of de dagtekening van het bevel van 
aanhouding. 

 
Zo is in het volgende voorbeeld het registerjaar 1895. Dit blijkt uit de datum in 
kolom 6. 

 

 



 

 

Maar niet altijd dateren alle inschrijvingen op hetzelfde blad uit hetzelfde jaar. 
In het volgende voorbeeld zie je de eerste scan uit het inschrijfboek van 
Boxmeer over de periode 1891-1921. De eerste inschrijving is van 1891, de 
derde van 1893. Omdat per scan maar één registerjaar kan worden ingevoerd, 
houden we het eerste jaar aan, in dit geval dus 1891. 

 

 
 

Bij registers die slechts één jaar beslaan en alle inschrijvingen dus hoe dan 
ook van dat jaar dateren, kun je het registerjaar al direct afleiden uit de ‘titel’ 
die boven iedere scan (of boven de invoervelden, afhankelijk van je 
schermindeling) te vinden is. In het volgende voorbeeld dus 1875. Let op! Dit 
kan dus níet wanneer een register meerdere jaren beslaat! 

 

 



 

 

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 
 

 Het invoeren van de velden voornaam en achternaam is verplicht. 

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

 Wanneer er in plaats van een voornaam alleen voorletters staan vermeld, voer 
die dan in met na iedere voorletter een punt. Zo wordt A H Jansen ingevoerd 
als A.H. Jansen. 

 Soms wijkt de door de administrateur van de gevangenis genoteerde naam af 
van de handtekening van een geregistreerde verdachte of gevangene zelf. In 
alle gevallen houden we de naam aan zoals deze officieel is geregistreerd. 
Dus niet de naam zoals uit de handtekening valt af te leiden. 

 Als de voor- en/of achternaam onbekend is, vul dan als voor- en/of 
achternaam N.N. in (dit is Latijn voor Nomen Nescio, wat zoveel betekent als 
Naam onbekend). Als daar een reden of andere informatie bij staat vermeld, 
dan mag dit in het opmerkingenveld worden ingevoerd, aangezien die 
informatie misschien aanwijzingen geeft om welke persoon het gaat. 
In onderstaand voorbeeld vul je dus bij voornaam en achternaam N.N. in en in 
het opmerkingenveld Naam en voornaam onbekend (is sprakeloos). De 
andere velden kun je leeg laten (behalve het misdrijf; dit was in het voorbeeld 
landloperij, maar op het fragment van de scan is die kolom weggevallen). 

 

 
 

 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). Voorbeelden: 

 

 
 
Willem | Koolen | 14 | Oss 
Willem | Coolen | 14 | Oss 
 



 

 

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 
Petrus Joannes | Geens | 16 | Amsterdam 
 

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, zodat 
deze persoon naderhand in onze database onder alle naamsvarianten 
gevonden kan worden. 

 

 
 
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. (Deze bijnaam zou je wel als 
‘opmerkelijk’ kunnen melden of op het forum kunnen zetten, als leuk voorbeeld 
voor andere invoerders.) 

 

 Neem voor vrouwen alleen de meisjesnaam over. Voorbeelden: 
 

  
 

Adriana | Prinssen | etc.    Cornelia | Horians | etc. 
Verhoeven dus níet invoeren.   Vrouw Verstraten níet invoeren. 



 

 

 Jonge kinderen werden vaak samen met hun moeder gevangen gezet. In de 
registers zijn ze dan regelmatig apart vermeld en worden dus ook apart 
ingevoerd. Bij de enkele vermelding dat een vrouw 'met haar kind' is 
ingeschreven, neem je alleen de gegevens van die vrouw zelf over: 

 

 
 

Petronella | van | Vugt | 29 | Sprang 
 

Indien van het kind wél de naam is vermeld, neem je in een aparte invoerregel 
ook de gegevens van het kind over: 
 

 
 

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

 
Indien van het kind 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 
Lucia | van | Beers | 6 maanden 



 

 

Geboortedatum 
 

 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 vermeld, terwijl pas in latere registers een volledige geboortedatum 
wordt vermeld. Op het invoerscherm worden steeds beide velden leeftijd en 
geboortedatum getoond. Als op de scan zowel een leeftijd als een 
geboortedatum (of in ieder geval een geboortejaar) zijn vermeld, neem je 
alleen de geboortedatum over en laat je het veld leeftijd leeg. 

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

 Typ @@ (x apestaartjes) als een x aantal cijfers of letters ontbreekt of 
onleesbaar is. Bijvoorbeeld @@-@@-1880 als alleen het jaar is vermeld. 

 Als er geen datum is ingevuld, laat dit veld dan leeg. 
 
 
Geboorteplaats 
 

 Let op! Naast een geboorteplaats staat er ook een woonplaats op de scan, 
meestal staan beide plaatsen in twee kolommen naast elkaar vermeld. Zorg 
natuurlijk dat je de juiste plaats invoert, want ze zijn vaak hetzelfde, maar 
kunnen ook van elkaar verschillen. 

 Neem de plaatsnaam in principe zo letterlijk mogelijk over, dus inclusief 
afkortingen, spelfouten etc. Ter informatie: naderhand zullen wij zoveel 
mogelijk plaatsnamen in bulk normaliseren, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld 
alle schrijfvarianten van ’s-Hertogenbosch (sBosch etc.), Sint-Michielsgestel 
(met Sint voluit geschreven, afgekort met of zonder punt etc.) gelijktrekken 
voor duizenden akten ineens. Bij het invoeren neem je de plaatsnaam dus zo 
letterlijk mogelijk over, afkortingen etc. worden naderhand ‘opgelost’. 

 Als bij een plaats bepaalde extra informatie is vermeld, bijvoorbeeld een 
aanduiding van een provincie of land of andere toevoegingen, neem ook deze 
gegevens dan letterlijk over. Voorbeelden: 

 

   
 Naarden (N Holl)    Pedom (Italië) 



 

 

 Het woordje ‘te’ dat soms aan de geboorteplaats vooraf gaat hoef je niet over 
te nemen. Als er bijvoorbeeld als geboorteplaats ‘te Waalwijk’ is ingevuld, dan 
hoef je alleen ‘Waalwijk’ in te voeren. 

 In enkele registers komt het voor dat er bij het veld geboorteplaats het woordje 
en is ingevuld. Hiermee wordt bedoeld dat de geboorteplaats tevens de 
woonplaats van de gevangene is. In het volgende voorbeeld is de 
geboorteplaats dus Berchem, want op de scan lees je achter elkaar 
geboorteplaats en laatste woonplaats Berchem. 

 

 
 
 
Leeftijd 
 

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

 Als bij jonge kinderen de leeftijd ook nog in maanden wordt vermeld, vermeld 
de leeftijd dan ook in het invoerveld in jaren en maanden: 6 maanden voer je 
dus in als 6 maanden en 1½ voer je in als 1 jaar en 6 maanden. 

 Soms worden kinderen zelfs in de gevangenis geboren. Logischerwijs is de 
kolom voor de leeftijd dan doorgaans niet ingevuld, voer dan 0 in. 

 Als in plaats van een leeftijd een geboortedatum is ingevuld, dan voer je deze 
datum natuurlijk in het veld geboortedatum in. In het volgende voorbeeld is bij 
‘ouderdom’ 3 juli 1817 vermeld, maar je vult dit natuurlijk niet bij leeftijd, maar 
bij geboortedatum in: 

 

 
 
 
 



 

 

Opmerkingen 
 
Dit veld is nieuw ten opzichte van ons vorige boevenproject! Het is toegevoegd in 
verband met zeer specifieke situaties die voor kunnen komen en die mogelijk tijdens 
de voorbereiding van dit project nog niet bekend waren. 
 

 Het opmerkingenveld is níet bedoeld voor leuke informatie die je tegenkomt 
maar niet in een ander veld kunt plaatsen, voor extra wetenswaardigheden 
over een gevangene, eigen interpretaties van gegevens etc. Gebruik hiervoor 
de knop Opmerkelijk of plaats een bericht op het forum. Twijfel je aan het 
opnemen van informatie in dit veld, zet je vraag dan even op het forum of 
stuur ons een e-mail. Vooralsnog zijn er twee situaties waarin we het veld 
opmerkingen gebruiken: 

 

 Als de voor- en/of achternaam onbekend is en daar een reden of andere 
informatie bij staat vermeld, dan mag dit in het opmerkingenveld worden 
ingevoerd, aangezien die informatie misschien aanwijzingen geeft om welke 
persoon het gaat. Zie verder het invoervoorbeeld bij de instructies voor het  
invullen van de velden voornaam, tussenvoegsel en achternaam. 

 
 
Uitzonderingen op letterlijk invoeren 
 
Als basisregel staat aan het begin van deze instructies vermeld om alle gegevens zo 
letterlijk mogelijk over te nemen, dus precies zoals ze op de scan staan. Hieronder 
volgt een samenvatting van de uitzonderingen op deze basisregel, die elders in deze 
instructies soms uitgebeider worden beschreven. 
 
Algemeen 

 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. Lithoyen wordt dus 
ingevoerd als Lithoijen, maar het Franse Lyon wordt niet als Lijon ingevoerd maar 
gewoon als Lyon. 

 Ook gegevens als idem, id, als boven of " worden niet letterlijk 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. 

 
Voornaam / achternaam 

 Wanneer er in plaats van een voornaam alleen voorletters staan vermeld, voer die 
dan in met na iedere voorletter een punt. Zo wordt A H Jansen ingevoerd als A.H. 
Jansen. 

 Als de voor- en/of achternaam onbekend is, vul dan als voor- en/of achternaam N.N. 
in. 

 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). 

 Neem voor vrouwen alleen de meisjesnaam over. 

 Bij de enkele vermelding dat een vrouw 'met haar kind' is ingeschreven, neem je 
alleen de gegevens van die vrouw zelf over. Indien van het kind wél de naam is 
vermeld, neem je in een aparte invoerregel ook de gegevens van het kind over. 

 
 



 

 

Geboortedatum 

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

 
Geboorteplaats 

 Het woordje ‘te’ dat soms aan geboorteplaatsen vooraf gaat hoef je niet over te 
nemen. Als er bijvoorbeeld als geboorteplaats ‘te Waalwijk’ is ingevuld, dan hoef je 
alleen ‘Waalwijk’ in te voeren. 

 In enkele registers komt het voor dat er bij het veld geboorteplaats het woordje 'en' is 
ingevuld. Hiermee wordt bedoeld dat de geboorteplaats tevens de woonplaats van de 
gevangene is. Neem als geboorteplaats dus de plaats over die als woonplaats is 
vermeld. 

 
Leeftijd 

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

 Als bij jonge kinderen de leeftijd ook nog in maanden wordt vermeld, vermeld de 
leeftijd dan ook in het invoerveld in jaren en maanden. 6 maanden voer je dus in als 6 
maanden en 1½ voer je in als 1 jaar en 6 maanden. 

 Als in de kolom voor de leeftijd in plaats van een leeftijd een geboortedatum is 
ingevuld, dan voer je deze datum natuurlijk in het veld geboortedatum in. 

 


