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Goed geregeld! Brabanders in het Bosch’ Protocol 1501-1793 
 
Invoerinstructies 
 
Versie van 15 november 2017 (laatste wijzigingen zijn rood gemarkeerd en staan 
vanaf bladzijde 4 van de instructie. Het gaat om een overzicht van de dateringen van 
een inventarisnummers waarvan de indices niet volledig gedateerd zijn.) 
 
Leuk dat je wilt meehelpen om deze belangrijke bron beter toegankelijk te maken. In 
dit document vind je richtlijnen voor het invoeren van de indexen op het Bosch’ 
Protocol. Er staat ook algemene informatie in met goede tips en invoervoorbeelden. 
 
Uitgebreide hulp bij de werking van VeleHanden in het algemeen vind je hier: 
https://velehanden.nl/berichten/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 
tussendoor aanpassen, dan zetten we daarover ook steeds een bericht online. 
 
Heb je tijdens het invoeren problemen of heb je vragen die niet in deze instructies 
beantwoord worden? Ga naar het forum om daar je vraag te stellen. Je bent 
misschien niet de eerste en/of enige die op iets geks stuit of die een vraag heeft. Dit 
forum wordt niet alleen door medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente 
’s-Hertogenbosch (stadsarchief) en het BHIC in de gaten gehouden, ook 
gebruikers/invoerders helpen elkaar een handje. 
 
Wil je direct in contact komen met de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch over dit 
project? Stuur dan een e-mail naar erfgoed@s-hertogenbosch.nl 
 
 
Voor de indices op het Bosch’ Protocol geldt dat we de volgende gegevens (velden) 
invoeren: 
 

 Folionummer 

 Recto/verso 

 Maand (indien vermeld) 

 Jaar (indien vermeld) 

 Beschrijving 
 
 
 

https://velehanden.nl/berichten/faq
http://www.velehanden.nl/
mailto:erfgoed@s-hertogenbosch.nl
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Tips bij het invoeren 
 

 Tijdens het invoeren schuiven de scans, in tegenstelling tot bij veel andere 
VeleHanden-projecten niet mee, maar zul je handmatig bij moeten schuiven 
om de juiste gegevens te zien. Dit kan met het knopje met daarop een handje: 
 

 
 
En voor je eigen gemak, haal het vinkje bij “scan meebewegen” weg. 
 

 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 knop 
(afhankelijk van je huidige indeling):  

 

 
 

 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. 

 

 Kom je dingen tegen die bijzonder zijn (bijvoorbeeld vermelding van een 
verdwenen straatnaam of van Jeroen Bosch)? Dingen waarvan je denkt: dat is 
ook leuk voor anderen om te zien! Gebruik dan de blauwe knop ‘Opmerkelijk!’ 
(hieronder geel gemarkeerd) onder de invoervelden om dit aan ons door te 
geven. 
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Algemene richtlijnen 
 

 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. 
 

 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 (hieronder geel gemarkeerd) onder de invoervelden. 

 

 
 

 Bij vermeldingen van veelvoorkomende informatie als folionummer, 
recto/verso, maand en jaar (dus alles behalve de informatie voor het veld 
‘beschrijving’) kun je in het bijbehorende veld de gegevens uit dit veld van de 
vorige akte overnemen. Een handige sneltoets hiervoor is “ of / (en dan ‘tab’). 
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Overzicht van de dateringen (maand en jaartal) van inventarisnummers waarvan de 
bestaande indices onvoldoende gedateerd zijn. Gebruik deze overzichten om de 
indices alsnog in te voeren. In dit overzicht kun je zien welke folia op welke maanden 
betrekking hebben. Zoek bij het invoeren van de indices op dit overzicht op welke 
maand je bij het desbetreffende folionummer moet invoeren. 
 
Inventarisnummer 1655: let op de index is alfabetisch op voornaam gemaakt. 
 
Folia 4 tot en met 9: april 1690 
Folia 10 tot en met 18: mei 1690 
Folia 18 tot en met 24: juni 1690 
Folia 25 tot en met 28: juli 1690 
Folia 29 tot en met 34: augustus 1690 
Folia 35 tot en met 44: september 1690 
Folia 45 tot en met 57: oktober 1690 
Folia 57 tot en met 73: november 1690 
Folia 74 tot en met 85: december 1690 
Folia 86 tot en met 107: januari 1691 
Folia 108 tot en met 129: februari 1691 
Folia 130 tot en met 151: maart 1691 
Folia 152 tot en met 157 april 1691 
Folia 158 tot en met 171: mei 1691 
Folia 172 tot en met 181: juni 1691 
Folia 182 tot en met 219: juli 1691 
Folia 220 tot en met 226: augustus 1691 
Folia 227 tot en met 234: september 1691 
Folia 235 tot en met 246: oktober 1691 
Folia 247 tot en met 251: november 1691 
Folia 252 tot en met 275: december 1691 
Folia 276 tot en met 288: januari 1692 
Folia 289 tot en met 300: februari 1692 
Folia 301 tot en met 330: maart 1692 
Folia 331 tot en met 341: april 1692 
Folia 342 tot en met 358: mei 1692 
Folia 358r tot en met 358v: juli 1692 
Folia 359 tot en met 365: november 1692 
Folia 366 tot en met 378: december 1692 
Folia 379 tot en met 384: januari 1693 
Folia 385 tot en met 393: februari 1693 
Folia 394 tot en met 403: maart 1693 
Folia 404 tot en met 410: april 1693 
Folia 411 tot en met 413: mei 1693 
 
Inventarisnummer 1692: 
 
Folia 1 tot en met 16: september 1702 
Folia 17 tot en met 35: oktober 1702 
Folia 36 tot en met 40: november 1702 
Folia 41 tot en met 42: december 1702 
Folia 43 tot en met 48: januari 1703 
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Folia 49 tot en met 55: februari 1703 
Folia 56 tot en met 68: maart 1703 
Folia 69 tot en met 74: april 1703 
Folia 74 tot en met 80: mei 1703 
Folia 81 tot en met 83: juni 1703 
Folia 83 tot en met 89: juli 1703 
Folia 90 tot en met 98: augustus 1703 
Folia 98 tot en met 101: september 1703 
Folio 102 tot en met 103: oktober 1703 
Folia 104 tot en met 105: november 1703 
Folia 106 tot en met 107: december 1703 
Folia 107 tot en met 110: januari 1704 
Folio 110 tot en met 115: februari 1704 
Folia 116 tot en met 120: maart 1704 
Folia 121 tot en met 125: april 1704 
Folia 126 tot en met 131: mei 1704 
Folia 132 tot en met 134: juni 1704 
Folia 135 tot en met 137: juli 1704 
Folia 138 tot en met 155: augustus 1704 
Folia 156 tot en met 164: september 1704 
Folia 165 tot en met 168: oktober 1704 
Folia 169 tot en met 178: november 1704 
Folia 179 tot en met 184: december 1704 
Folia 185 tot en met 189: januari 1705 
Folia 190 tot en met 198: februari 1705 
Folia 198 tot en met 207: maart 1705 
Folia 208 tot en met 211: april 1705 
Folia 212 tot en met 215: mei 1705 
Folia 216 tot en met 224: juni 1705 
Folia 225 tot en met 227: juli 1705 
Folia 228 tot en met 229: augustus 1705 
Folia 230 tot en met 232: oktober 1705 
Folia 233 tot en met 233: november 1705 
Folia 233 tot en met 249: februari 1706 
Folia 250 tot en met 254: maart 1706 
Folia 254 tot en met 264: april 1706 
Folia 265 tot en met 272 mei 1706 
Folia 272 tot en met 279: juni 1706 
Folia 280 tot en met 282: juli 1706 
Folia 282 tot en met 292: augustus 1706 
Folia 292 tot en met 296: september 1706 
Folia 297 tot en met 303: oktober 1706 
Folia 303 tot en met 304: november 1706 
Folia 305 tot en met 307: december 1706 
Folia 307 tot en met 312: januari 1707 
Folia 313 tot en met 313: februari 1707 
Folia 314 tot en met 321: maart 1707 
Folia 321 tot en met 322: april 1707 
Folia 322 tot en met 326: mei 1707 
Folia 326 tot en met 332: juni 1707 
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Folia 332 tot en met 341: juli 1707 
Folia 342 tot en met 344: augustus 1707 
Folia 345 tot en met 353: september 1707 
Folia 354 tot en met 362: oktober 1707 
Folia 363 tot en met 367: november 1707 
Folia 368 tot en met 375: december 1707 
Folia 375 tot en met 381: januari 1708 
Folia 381 tot en met 384: februari 1708 
Folia 385 tot en met 388: maart 1708 
Folia 388 tot en met 392: april 1708 
Folia 392 tot en met 393: mei 1708 
 
Inventarisnummer 1698 
 
Folia 1 tot en met 25: maart 1711 
Folia 25 tot en met 50: april 1711 
Folia 50 tot en met 72: mei 1711 
Folia 73 tot en met 86: juni 1711 
Folia 87 tot en met 114: juli 1711 
Folia 115 tot en met 134: augustus 1711 
Folia 135 tot en met 161: september 1711 
Folia 161 tot en met 175: oktober 1711 
Folia 176 tot en met 200: november 1711 
Folia 200 tot en met 216: december 1711 
Folia 216 tot en met 239: januari 1712 
Folia 239 tot en met 257: februari 1712 
Folia 257 tot en met 284: maart 1712 
Folia 284 tot en met 316: april 1712 
Folia 316 tot en met 338: mei 1712 
Folia 339 tot en met 365: juni 1712 
Folia 365 tot en met 378: juli 1712 
Folia 378 tot en met 395: augustus 1712 
Folia 395 tot en met 413: september 1712 
Folia 413 tot en met 438: oktober 1712 
Folia 438 tot en met 455: november 1712 
 
 
Inventarisnummer 1709 
 
Folia 1 tot en met 2: maart 1714 
Folia 2 tot en met 3: februari 1714 
Folia 4 tot en met 16: maart 1714 
Folia 17 tot en met 28: april 1714 
Folia 28 tot en met 39: mei 1714 
Folia 39 tot en met 57; juni 1714 
Folia 57 tot en met 81: juli 1714 
Folia 81 tot en met 94: augustus 1714 
Folia 94 tot en met 104: september 1714 
Folia 104 tot en met 115: oktober 1714 
Folia 115 tot en met 141: november 1714 
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Folia 141 tot en met 151: december 1714 
Folia 152 tot en met 178: januari 1715 
Folia 178 tot en met 187: februari 1715 
Folia 187 tot en met 194: maart 1715 
Folia 195 tot en met 201: april 1715 
Folia 201 tot en met 218: mei 1715 
Folia 218 tot en met 243: juni 1715 
Folia 244 tot en met 257: juli 1715 
Folia 257 tot en met 264: augustus 1715 
Folia 264 tot en met 269: september 1715 
Folia 269 tot en met 279: oktober 1715 
Folia 279 tot en met 289: november 1715 
Folia 289 tot en met 302: december 1715 
Folia 303 tot en met 304; januari 1716 
Folia 304 tot en met 306: februari 1716 
Folia 306 tot en met 307: april 1716 
Folia 307 tot en met 312: juli 1716 
Folia 312 tot en met 318; augustus 1716 
Folia 318 tot en met 324: september 1716 
Folia 324 tot en met 336: oktober 1716 
Folia 337 tot en met 348: november 1716 
Folia 348 tot en met 371: december 1716 
Folia 371 tot en met 389; januari 1717 
Folia 389 tot en met 399: februari 1717 
Folia 399 tot en met 424: maart 1717 
Folia 424 tot en met 428: april 1717 
Folia 428 tot en met 447: mei 1717 
 
 

Inventarisnummer 1709 
 
Folio 1 tot en met 16: maart 1714 
Folio 17 tot en met 28: april 1714 
Folio 28 tot en met 39: mei 1714 
Folio 39 tot en met 56: juni 1714 
Folio 57 tot en met 81: juli 1714 
Folio 81 tot en met 95: augustus 1714 
Folio 96 tot en met 103: september 1714 
Folio 103 tot en met 115: oktober 1714 
Folio 115 tot en met 141: november 1714 
Folio 141 tot en met 151: december 1714 
Folio 152 tot en met 178: januari 1715 
Folio 178 tot en met 186: februari 1715 
Folio 187 tot en met 194: maart 1715 
Folio 195 tot en met 199: april 1715 
Folio 199 tot en met 218: mei 1715 
Folio 218 tot en met 243: juni 1715 
Folio 244 tot en met 257: juli 1715 
Folio 257 tot en met 263: augustus 1715 
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Folio 264 tot en met 269: september 1715 
Folio 270 tot en met 279: oktober 1715 
Folio 280 tot en met 289: november 1715 
Folio 289 tot en met 307: december 1715 
Folio 308 tot en met 312: juli 1716 
Folio 312 tot en met 318: augustus 1716 
Folio 318 tot en met 324: september 1716 
Folio 324 tot en met 337: oktober 1716 
Folio 337 tot en met 347: november 1716 
Folio 348 tot en met 370: december 1716 
Folio 370 tot en met 389: januari 1717 
Folio 389 tot en met 401: februari 1717 
Folio 401 tot en met 423: maart 1717 
Folio 424 tot en met 428: april 1717 
Folio 428 tot en met 447: mei 1717 
 
Inventarisnummer 1724 
 
Folio 1 tot en met 4: december 1723 
Folio 5 tot en met 8: januari 1724 
Folio 8 tot en met 21: maart 1724 
Folio 11 tot en met 13: april 1724 
Folio 14 tot en met 15: april 1724 
Folio 16v to en met 18: mei 1724 
Folio 19 tot en met 22: juni 1724 
Folio 23 tot en met 27: juli 1724 
Folio 28 tot en met 31: augustus 1724 
Folio 32 tot en met 41: september 1724 
Folio 44 tot en met 48: oktober 1724 
Folio 49 verso tot en met 53: november 1724 
Folio 54 tot en met 57: december 1724 
Folio 58 tot en met 62: januari 1725 
Folio 62 tot en met 68: februari 1725 
Folio 69 tot en met 72: maart 1725 
Folio 72 tot en met 78 verso: mei 1725 
Folio 80: juni 1725 
Folio 82 tot en met 83: juli 1725 
Folio 83 tot en met 93: augustus 1725 
Folio 94 tot en met 95: september 1725 
Folio 96 tot en met 98 verso: september 1725 
Folio 99 tot en met 102: november 1725 
Folio 103 tot en met 106 verso: december 1725 
Folio 107 tot en met 112: januari 1726 
Folio 113 tot en met 114: februari 1726 
Folio 115 tot en met 117: maart 1726 
Folio 118 tot en met 140 verso: april 1726 
Folio 141 verso tot en met 152: mei 1726 
Folio 153 tot en met 157: juni 1726 
Folio 158 tot en met 169: juli 1726 
Folio 170 verso tot en met 174: augustus 1726 
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Folio 175 tot en met 177: september 1726 
Folio 178 tot en met 182: oktober 1726 
Folio 183 : november 1726 
Folio 184 verso tot en met 190: december 1726 
Folio 191 tot en met 198: januari 1727 
Folio 199 tot en met 203: februari 1727 
Folio 204 tot en met 206: maart 1727 
Folio 207 tot en met 214: april 1727 
Folio 215: mei 1727 
Folio 215 verso tot en met 218 verso: juni 1727 
Folio 219 tot en met 221: juli 1727 
Folio 222 tot en met 226: augustus 1727 
Folio 227 tot en met 232: september 1727 
Folio 234 tot en met 237: oktober 1727 
Folio 238 tot en met 245: december 1727 
Folio 246 tot en met 249: januari 1728 
Folio 250 tot en met 255: februari 1728 
Folio 256 tot en met 263: maart 1728 
Folio 263 verso tot en met 269: april 1728 
Folio 269: mei 1728 
Folio 270 tot en met 273: juni 1728 
Folio 273 verso tot en met 283: juli 1728 
Folio 284 verso tot en met 285: augustus 1728 
Folio 286 tot en met 289 verso: september 1728 
Folio 290 verso tot en met 292: november 1728 
Folio 293 tot en met 295: december 1728 
Folio 296 tot en met 300 verso: januari 1729 
Folio 302 tot en met 305: februari 1729 
Folio 305 verso tot en met 307: april 1729 
Folio 307 verso tot en met 312 verso: mei 1729 
Folio 313 tot en met 314 recto: juni 1729 
Folio 314 recto tot en met 321: augustus 1729 
Folio 321 tot en met 323: september 1729 
Folio 323 tot en met 324: oktober 1729 
Folio 324 tot en met 327: november 1729 
Folio 327 tot en met 330: december 1729 
Folio 330 tot en met 334: januari 1730 
Folio 334 tot en met 338: februari 1730 
Folio 338 verso tot en met 342: maart 1730 
Folio 343 tot en met 344 recto: april 1730 
Folio 344 verso tot en met 349 verso: mei 1730 
Folio 349 verso tot en met 351 recto: juli 1730 
Folio 351 verso tot en met 353 recto: augustus 1730 
Folio 353 recto tot en met 355: september 1730 
Folio 355 recto tot en met 357 verso: oktober 1730 
Folio 358 tot en met 360 verso: januari 1731 
Folio 360 verso tot en met 362 verso: februari 1731 
Folio 363 tot en met 364 verso: maart 1731 
Folio 364 verso tot en met 366 verso: april 1731 
Folio 367 tot en met 368: mei 1731 
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Folio 369 tot en met 370: juni 1731 
Folio 371 tot en met 375 verso: juli 1731 
Folio 375 verso tot en met 376 verso: augustus 1731 
Folio 377 recto: september 1731 
Folio 378 recto tot en met 384: oktober 1731 
Folio 385 tot en met 387 verso: november 1731 
Folio 389 recto tot en met 391: januari 1732 
Folio 391 tot en met 392: februari 1732 
Folio 392 verso tot en met 399 recto: maart 1732 
Folio 399 recto tot en met 400: maart 1732 
Folio 400 recto tot en met 402 verso: april 1732 
Folio 403 tot en met 403 verso: mei 1732 
Folio 403 verso tot en met 405 verso: juli 1732 
Folio 405 verso tot en met 408 recto: augustus 1732 
Folio 408 tot en met 409 verso: september 1732 
Folio 410 verso tot en met 412: oktober 1732 
Folio 413 tot en met 415: november 1732 
Folio 415 verso tot en met 417: december 1732 
Folio 417 verso: april 1733 
Folio 419 tot en met 430: mei 1733 
Folio 432 tot en met 437 verso: juni 1733 
Folio 434 tot en met 442: augustus 1733 
 
 

Inventarisnummer. 1727 
 
Folio 1 tot en met 11: juni 1723 
Folio 11 tot en met 22: juli 1723 
Folio 22 tot en met 24 : augustus 1723 
Folio 28 tot en met 34: september 1723 
Folio 34 tot en met 43: oktober 1723 
Folio 45 tot en met 61: november 1723 
Folio 61 tot en met 76; december 1723 
Folio 76 tot en met 84: januari 1724 
Folio 84 tot en met 102: februari 1724 
Folio 102 tot en met 117 maart 1724 
Folio 117 tot en met 122: april 1724 
Folio 123 tot en met 153: mei 1724 
Folio 153 tot en met 178: juni 1724 
Folio 178 tot en met 189: juli 1724 
Folio 190 tot en met 202: augustus 1724 
Folio 203 tot en met 209: september 1724 
Folio 209 tot en met 216: oktober 1724 
Folio 217 tot en met 224: november 1724 
Folio 226 tot en met 234: december 1724 
Folio 234 tot en met 254: januari 1725 
Folio 255 tot en met 282: februari 1725 
Folio 283 tot en met 296: maart 1725 
Folio 296 tot en met 321: april 1725 
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Folio 322 tot en met 331: mei 1727 
Folio 331 tot en met 347: juni 1727 
Folio 349 tot en met 358: juli 1727 
Folio 359 tot en met 403: augustus 1727 
Folio 404 tot en met 405: september 1727 
Folio 405 tot en met 420: oktober 1727 
Folio 421 tot en met 441: november 1727 
Folio 443 tot en met 447: december 1727 
 
 
Inventarisnummer 1728 
 
Folio 1 tot en met 13: december 1725 
Folio 14 tot en met 26: januari 1726 
Folio 26 tot en met 32: februari 1726 
Folio 32 tot en met 51: maart 1726 
Folio 53 tot en met 76: april 1726 
Folio 77 tot en met 101: mei 1726 
Folio 104 tot en met 112: juni 1726 
Folio 113 tot en met 126: juli 1726 
Folio 127 tot en met 152: augustus 1726 
Folio 153 tot en met 175: september 1726 
Folio 176 tot en met 195: oktober 1726 
Folio 195 tot en met 210: november 1726 
Folio 211 tot en met 233: december 1726 
Folio 236 tot en met 263: januari 1727 
Folio 263 tot en met 285: februari 1727 
Folio 287 tot en met 308: maart 1727 
Folio 309 tot en met 334: april 1727 
Folio 336 tot en met 355: mei 1727 
 
 
Inventarisnummer 1729 
 
Folio 1 tot en met 21: mei 1727 
Folio 22 tot en met 45: juni 1727 
Folio 46 tot en met 54: juli 1727 
Folio 34 tot en met 67: augustus 1727 
Folio 67 tot en met 75: september 1727 
Folio 76 tot en met 97: oktober 1727 
Folio 98 tot en met 105: november 1727 
Folio 105 tot en met 119: december 1727 
Folio 119 tot en met 136: januari 1728 
Folio 137 tot en met 159: februari 1728 
Folio 159 tot en met 180: maart 1728 
Folio 180 tot en met 201: april 1728 
Folio 202 tot en met 212: mei 1728 
Folio 213 tot en met 224: juni 1728 
Folio 225 tot en met 239: juli 1728 
Folio 239 tot en met 256: augustus 1728 
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Folio 257 tot en met 274: september 1728 
Folio 275 tot en met 284: oktober 1728 
Folio 246 tot en met 247: november 1728 
Folio 247 tot en met 304: december 1728 
Folio 304 tot en met 309: januari 1729 
Folio 311 tot en met 324: februari 1729 
Folio 325 tot en met 333: maart 1729 
Folio 334 tot en met 346: april 1729 
Folio 347 tot en met 380: mei 1729 
Folio 380 tot en met 390: juni 1729 
Folio 390 tot en met 410: juli 1729 
 
 
Inventarisnummer 1730 
 
Folio 1 tot en met 7: augustus 1729 
Folio 7 tot en met 20: september 1729 
Folio 21 tot en met 27: oktober 1729 
Folio 29 tot en met 21: november 1729 
Folio 43 tot en met 56: december 1729 
Folio 57 tot en met 67: januari 1730 
Folio 68 tot en met 82: februari 1730 
Folio 83 tot en met 89: maart 1730 
Folio 89 tot en met 111: april 1730 
Folio 112 tot en met 132: mei 1730 
Folio 133 tot en met 143: juni 1730 
Folio 144 tot en met 159: juli 1730 
Folio 159 tot en met 183: augustus 1730 
Folio 183 tot en met 195: september 1730 
Folio 197 tot en met 206: oktober 1730 
Folio 207 tot en met 231: november 1730 
Folio 232 tot en met 245: december 1730 
Folio 248 tot en met 259: januari 1731 
Folio 259 tot en met 271: februari 1731 
Folio 272 tot en met 274: maart 1731 
Folio 275 tot en met 285: april 1731 
Folio 247 tot en met 295: mei 1731 
Folio 299 tot en met 307: juni 1731 
Folio 308 tot en met 312: juli 1731 
Folio 312 tot en met 322: augustus 1731 
Folio 323 tot en met 333: september 1731 
Folio 335 tot en met 356: november 1731 
Folio 357 tot en met 369; december 1731 
Folio 369 tot en met 379: december 1732 
Folio 379 tot en met 389: januari 1732 
Folio 392 tot en met 406: februari 1732 
 
 
Inventarisnummer 1731 
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Folio 1 tot en met 4: februari 1732 
Folio 5 tot en met 24: maart 2732 
Folio 24 tot en met 33: april 1732 
Folio 33 tot en met 42: mei 1732 
Folio 43 tot en met 47: juni 1732 
Folio 49 tot en met 59: juli 1732 
Folio 59 tot en met 63: augustus 1732 
Folio 74 tot en met 68: september 1732 
Folio 68 tot en met 72: oktober 1732 
Folio 73 tot en met 74: november 1732 
Folio 75 tot en met 95: december 1732 
Folio 95 tot en met 107: januari 1733 
Geen akten van februari en maart 1733 
Folio 107 tot en met 111: april 1733 
Folio 111 tot en met 141: mei 1733 
Folio 141 tot en met 163: juni 1733 
Folio 163 tot en met 168: juli 1733 
Folio 169 tot en met 197: augustus 1733 
Folio 197 tot en met 210: september 1733 
Folio 210 tot en met 211: oktober 1733 
Folio 214 tot en met 216: november 1733 
Folio 218 tot en met 221: december 1733 
Folio 222 tot en met 229: januari 1734 
Folio 229 tot en met 246: februari 1734 
Folio 249 tot en met 262: maart 1734 
Folio 263 tot en met 279: april 1734 
Folio 274 tot en met 293: mei 1734 
Folio 294 tot en met 302: juni 1734 
Folio 303 tot en met 310: juli 1734 
Folio 311 tot en met 317: augustus 1734 
Folio 318 tot en met 324: september 1734 
Folio 324 tot en met 338: oktober 1734 
Folio 339 tot en met 344: november 1734 
Folio 345 tot en met 360: december 1734 
Folio 360 tot en met 272: januari 1735 
Folio 372 tot en met 382: februari 1735 
Folio 383 tot en met 390: maart 1735 
Folio 392 tot en met 406: april 1735 
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Specifieke richtlijnen per veld 
 
Deze aangepaste instructies zijn vooral van toepassing vanaf inventarisnummer 
1749. De vormgeving van de indices verandert dan behoorlijk. Er is meer sprake van 
een ‘kolommenstructuur’. Zie afbeelding 1 
 

 
Afbeelding 1 
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Folionummer en recto/verso 
 

 Het invullen van het folionummer is verplicht. 
 

 Het folionummer is het handgeschreven nummer links onder het woord ‘folio’ 
of de afkorting ‘fol’. Geen andere handgeschreven of gestempelde nummering 
elders op de pagina. Zie de geel gemarkeerde folio-aanduiding op afbeelding 
2: 

 
Afbeelding 2 

 
 

 ‘Recto’ betekent de voorkant en ‘verso’ betekent de achterkant van een vel 
papier (folio). Vul in r voor recto en v voor verso. 

 

 Meestal is niet vermeld als het om akten op de recto-zijde van het blad gaat 
en is alleen bij de eerste akte op de verso-zijde van het blad vermeld dat het 
om verso gaat. Voor verso worden bovendien speciale tekens gebruikt 
(afbeelding 3 geel gemarkeerd). De afkorting ‘uts’ (ut supra: als boven) wordt 
vaak gebruikt om te verwijzen naar hetzelfde bovengenoemde folionummer en 
recto/verso. Op afbeelding 3 staan de eerste vijf akten dus op de recto-zijde 
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van folio 1, daarna volgen drie akten op de verso-zijde. De beschrijvingen van 
deze akten worden als volgt ingevoerd: 
 
1 | r | 10 | 1501 | Jan Aarts land Oorschot  
1 | r | 10 | 1501 | Claas van Esch procuratie 
Enz. 
1 | v | 10 | 1501 | Elisabeth Wede van Hamsfoort prom 5: llp jl Oorschot 
Enz. 

 

 
Afbeelding 3 
 

Maand en jaar 
 

 Vul deze velden altijd in. Gebruik voor het dateren van de indices het overzicht 
wat staat vanaf bladzijde 4. 

 

 Gebruik cijfers in plaats van woorden. Dus ‘1’ voor ‘januari’, ‘12’ voor 
‘december’ enz. 

 

 Meestal staat het jaartal midden boven op de scan. Het kan voorkomen dat de 
akten niet exact in chronologische volgorde zijn ingeschreven. Wees hierop 
bedacht. 

 
Hieronder een tabel met veel voorkomende afkortingen van maanden: 
 

VIIber 7ber 7bris 7bre september Invullen: 9 

VIIIber 8ber 8bris 8bre oktober Invullen: 10 

IXber 9ber 9bris 9bre november Invullen: 11 

Xber Xbris Christ- (jul)mond december Invullen: 12 
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 De naam van de maand staat nu als het ware in de meest rechtse kolom 
geschreven. Onder de maand staat ook de dag van de maand geschreven. 
De dag vullen we niet in. We beperken ons tot jaar en maand. Bij het 
ontwerpen van het formulier is geen veld voor ‘dag’ aangemaakt. De datering 
maand en jaar is voldoende voor toekomstige gebruikers. Zie onderstaande 
scan waarop het jaartal, de naam van de maand en de dagen geel 
gemarkeerd zijn. Afbeelding 4 
 

 
Afbeelding 4 

 
Beschrijving 
 

 Het invullen van dit veld is verplicht. 
 

 Bij twijfel over je transcriptie van gegevens in de beschrijving, selecteer de 
delen van je transcriptie waarover je twijfelt en druk op de blauwe knop 
'markeer' onder de invoervelden om de controleur op deze invoer attent te 
maken. Er wordt dan extra op gelet. 
 
Let op! Bij een aantal invoerders werkt het markeren niet als de tekst met de 
muis van rechts naar links wordt geselecteerd, alleen als de tekst van links 
naar rechts wordt geselecteerd! 
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 De rechtshandeling zoals die in de ‘tweede kolom’ staat vul je in in het veld 
‘beschrijving’. Daarna zet je achter een : de uitgebreide beschrijving van de 
akte. Zie de geel gemarkeerde woorden in onderstaande afbeelding 5: 
 
 

 
 Afbeelding 5 
 

 

 De beschrijvingen van de akten zijn dus uitvoeriger geworden. Wanneer de 
laatste regel niet helemaal volgeschreven wordt is deze met puntjes opgevuld. 
In de laatste ‘kolom’ staat het cijfer van de dag waarop de akte voor de 
schepenen is gepasseerd. Deze aanduiding van de dag hoeft dus niet 
ingevuld/overgenomen te worden. Zie onderstaande geel gemarkeerde 
uitgebreide omschrijving van een akte. Afbeelding 6 
 
 

 
Afbeelding 6 
 

 Plak beschrijvingen van akten die beginnen met “losbaar” achter de 
beschrijving van de vorige akte, ook als er voorafgaand het woord “losbaar” 
nog een folionummer en/of rector/verso wordt vermeld. 
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Het maakt dus ook niet uit dat de laatste "losbaar" op de verso-zijde van de 
folio staat, terwijl het eerste deel op de recto-zijde staat. Zelfs als deze 
aktebeschrijving op een volgend folio zou staan, toch gewoon deze 
beschrijving achter de vorige plakken. 

 

 Iedere akte wordt op een eigen regel ingevoerd.  
 

 Het veld 'beschrijving' kan veel tekst bevatten. Het invoerveld wordt vergroot 
naarmate je meer tekst invoert. Je invoer loopt door, dus je hoeft niet aan het 
einde van iedere regel op 'enter' te drukken. 

 

 Neem de beschrijving zo letterlijk mogelijk over, inclusief leestekens en 
diakritische tekens. Ook verouderde spelling, inconsequent gebruik van 
hoofdletters, afkortingen en alternatieve schrijfwijzen van plaatsen neem je 
letterlijk over, tenzij elders in deze instructies anders vermeld. We willen 
hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld afkortingen of plaatsnamen verkeerd 
worden geïnterpreteerd. Dit geldt ook voor samentrekkingen van voornamen 
(zoals Johs voor Johs als samentrekking van Johannes) en plaatsen 
(bijvoorbeeld L op Zand voor Loon op Zand). 

 
Ter informatie: verouderde schrijfwijzen van plaatsnamen en afkortingen 
daarvan worden aan het einde van het project zoveel mogelijk in bulk 
aangepast aan de huidige schrijfwijze. 

 

 Een y wordt als een ij ingevoerd. Uitzonderingen zijn buitenlandse namen en 
dan nog alleen als je zeker weet dat het in die gevallen een y moet zijn 
(bijvoorbeeld Lyon) en woorden die overduidelijk met een y moeten worden 
geschreven, zoals ‘hypotheek’. 

 

 Voor- en achternamen graag met hoofdletters invoeren (zoals je zelf zou 
schrijven), ook al beginnen ze op de scan met een kleine letter. Op het 
voorbeeld hieronder, tweede regel, dus 'Jacob hakken' invoeren als 'Jacob 
Hakken'. 
 

 Ook namen van plaatsen en straten met hoofdletters invoeren. 
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Afbeelding 7 

 

 Vaak zie je boven het tussenvoegsel 'van' een streep, ten teken dat het woord 
is afgekort. Het eigenlijke tussenvoegsel is dan ‘vande(n/r)’. Voor de 
helderheid: in dit soort gevallen het tussenvoegsel als 'vande' invoeren (met 
kleine letter) Op het voorbeeld hierboven, derde regel, dus 'Henrick van 
brugge' invoeren als 'Henrick vande Brugge'. 

 

 Woorden die aan het einde van de regel zijn afgebroken en op de volgende 
regel doorgaan, voer je als één woord in. Het geel gemarkeerde op afbeelding 
8 neem je dus aan elkaar over als ‘bonorum’. 

 

 
Afbeelding 8 

 
 

 Bij aanhalingen/verwijzingen als denzelfden of ibidem of idem of de 
voorschreven aanvullen wat het moet zijn, bijvoorbeeld de plaatsnaam, 
persoonsnaam of soort handeling. Neem dus over wat er eigenlijk gelezen 
moet worden. Voor de eerste akte op afbeelding 10 vul je in het veld 
‘beschrijving’ in: Jan van Mereven affg van togt. Voor de tweede akte vul je in: 
Jan van Mereven 1 mud rog jl Oorschot 
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Afbeelding 9 
 

 

 Op afbeelding 10 staat bij de eerste vermelding geschreven: ‘De voorss:’ (geel 
gemarkeerd). Omdat je de vorige vermelding van een akte niet ziet (die staat 
op de vorige scan) markeer je deze afkorting. De controleur geeft de 
gemarkeerde delen door aan de projectbeheerder. Deze zoekt de 
voorafgaande pagina erbij en vult de naam van de bedoelde persoon aan. 
Voor deze akte vul je in het veld ‘beschrijving’ in: De voorss opdrager een 
stuck weijlants gelegen tot Heuckelum. 

 

 
Afbeelding 10 

 
 

 Op verschillende scans komen aanvullingen/verbeteringen/notities voor, vaak 
later aangebracht, bijvoorbeeld met potlood. Zie hier een voorbeeld: 
 

 
Afbeelding 11 
 
Neem deze gegevens gewoon over bij de beschrijving, maar zet ze tussen 
rechte haken. Dus bijvoorbeeld: ...een huijs alhier [Orthenstraat] 
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Lijst met afkortingen en verklaringen van begrippen 
 
Hieronder volgt een, zeker niet volledige, opsomming van veel voorkomende 
afkortingen en begrippen die je op de scans kunt tegenkomen, met een beknopte 
verklaring daarvan. Weet je 100% zeker waar een afkorting voor staat dan mag je de 
afkorting voluit schrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om afkortingen van soorten 
rechtshandelingen en de afkortingen voor ‘weduwe’ en ‘alhier’. Neem bij twijfel 
letterlijk over wat er staat of stel een vraag op het forum. Afkortingen van munten, 
maten en gewichten, plaatsnamen en straatnamen niet voluit schrijven. Hier zijn 
soms wel verschillende interpretaties mogelijk. 
 
 

 affg: van togt: afkopen van vruchtgebruik. In het veld ‘beschrijving’ vul je voor 
de onderstaande akte in: Dorus Sappels affgaan van togt. Deze afkorting 
voluit schrijven. Het betekent dat iemand afstand doet van het vruchtgebruik. 
 

 
Afbeelding 12 

 
 

 alh: of alhier: heeft betrekking op de plaats, ‘hier’, waar de schepenen zitting 
hielden, dus ’s-Hertogenbosch. Soms in combinatie met een straatnaam, 
zoals hier de Vugterdijk (afbeelding 13). Invullen als ‘alhier’ dus niet zelf ’s-
Hertogenbosch toevoegen. In het veld ‘beschrijving’ vul je voor de 
onderstaande akte in: Jacob Coene huijs alhier Vugterdijk. Deze afkorting 
voluit schrijven. 

 

 
Afbeelding 13 

 
 

 cums: cum suis, met de zijnen. Deze afkorting voluit schrijven. 
 

 gecasseert: afgelost, afbetaald. De onderstaande akte vul je in het veld 
‘beschrijving’ als volgt in: Jan Pauwels promisit 1 mud rog jl alhier Sadelstraet 
gecasseert. 
 
Ter informatie: de beknopte beschrijving van deze akte staat dus ook over 
twee regels geschreven. Dit is te zien aan de kleine letter ‘g’ die schuin onder 
het woord ‘Sadelstraet’ staat geschreven, zijnde de eerste letter van het eerste 
woord op de volgende regel. Deze g hoef je níet over te nemen. 
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Afbeelding 14 

 
 
 

 jl: betekent meestal ‘jaarlijks’. In de eerste akte op afbeelding 15 staat een 
vermelding van een transactie die jaarlijks in Erp gebeurt. Je vult dus voor de 
eerste akte in het veld ‘beschrijving’ in: Ida van Grotel 19 lop: rog jl erp 

 

 
Afbeelding 15 

 
 

 lb: of libra: ander woord voor ‘pond’ (een pond is 20 schellingen; 1 schelling 
bestaat uit 12 penningen, een dozijn, dus 1 pond is 240 penningen). De 
onderstaande akte vul je in het veld ‘beschrijving’ als volgt in: Jacob Wolpharts 
5 lb: payets jl udenrode 

 

 
Afbeelding 16 

 
 

 md: malder of mud, al naar gelang de datering van de akte en de plaats 
waarop het betrekking heeft, inhoudsmaat. Dergelijke aanduidingen waren 
altijd in de valuta-aanduidingen van de plaats waarop de akte betrekking 
heeft. In het onderstaande geval dus Geldrop. De onderstaande akte vul je in 
het veld ‘beschrijving’ als volgt in: Gijsbert Van Gewande 1 mud rog jl Geldrop 

 

 
Afbeelding 17 

 
 

 prom: of promisit: verklaart, vaak in combinatie met een geldbedrag, zoals 
hieronder 5 peeters (gouden guldens). De onderstaande akte vul je in het veld 
‘beschrijving’ als volgt in: Jan Wouters promisit 5 Peeters. Deze afkorting 
voluit schrijven. 
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Afbeelding 18 

 

 losbaar: afkopen, heeft vaak betrekking op de bovenstaande akte. In het 
onderstaande voorbeeld (afbeelding 20) wordt iets afgekocht voor 54 peters. 
De onderstaande drie akten vul je in de velden ‘beschrijving’ als volgt in: 
 
Chrispijn Corsten huijs en land gestel bij Oost 
Marten boijens prom: 1,5 mud rog jl Gestel bij Oost losbaar met 54 peters 
 
(Let op: in plaats van ‘aldaar’ op de tweede regel dus de plaats uit de vorige 
akte overnemen.) 

 

 
Afbeelding 19 

 
 

 payments: uitdrukking dat iets waardevast is, vaak in relatie met een 
telsysteem van munten. Geen klinkende munt. De onderstaande akte vul je in 
het veld ‘beschrijving’ als volgt in: Hendrik van Tuijl 6 lb paijements jl Hees. 
‘paijements’ wordt vaak afgekort. Deze afkorting voluit schrijven.  

 

 
Afbeelding 20 

 
 

 peeters of peters: gulden/gouden munt. 
 

 Geldbedragen worden vaak alleen aangegeven met cijfers onderscheiden 
door een dubbele punt. De onderstaande akte vul je in het veld ‘beschrijving’ 
als volgt in: Jacob de Pree promisit 50:0:0. 
 

 
Afbeelding 21 

 

 Wed.e: weduwe. Deze afkorting voluit schrijven. 
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 Quits: quitantie, kwijtschelding. Deze afkorting voluit schrijven. De 
onderstaande akte vul je in het veld ‘beschrijving’ als volgt in: Anthonij van 
Ploesterdonk quitantie. 
 

 

 
Afbeelding 21a 

 

 Lijf.t: lijftogt: een vorm van lijfrente. Deze afkorting voluit schrijven. De 
onderstaande twee aktes vul je in het veld ‘beschrijving’ als volgt in:  
Mechel weduwe van Os huis alhier Mortel 
Mechel weduwe van Os promisit 1 mud rog jl: lijftogt 
 

 
Afbeelding 21b 
 

 Trans: transport. Een transactie van goederen. Deze afkorting voluit schrijven.  
 

 Vernadering: wordt vaak afgekort tot ‘ver.nad.’ met het afkortingsteken voor 
‘verso’. Dit betekent dat iemand die kon bewijzen nader verwant te zijn aan de 
verkoper dan de koper, van bloedswege het recht had om het onroerend goed 
over te kopen. Deze afkorting voluit schrijven. 
 

  
 Afbeelding 21c 


