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Hoe werkt de zoekmodule? 

 

De module zoekt in alle beschikbare velden naar de gegeven zoekopdracht. 

Bij het zoeken naar een naam wordt dus niet alleen bij de namen van de landloper, maar ook bij deze van de partner, 

de vader en de moeder gezocht. 

Wanneer je de voornaam gebruikt om te zoeken moet je er wel rekening mee houden dat in de periode 1870-1920 de 

voornamen meestal Franstalig werden geregistreerd: bv. Jean – Joannes, François – Franciscus. 

Het kan nuttig zijn de opdracht te verfijnen via de optie ‘uitgebreid zoeken’. 

 

Om nog gerichter te zoeken kan je gebruik maken van de tips die worden weergegeven via de knop . 

 

Welke resultaten worden getoond? 

De resultaten worden per periode van opsluiting weergegeven.  

Via de koppen van de lijst kan je sorteren, bv. op geboortedatum om de opsluitingen voor één persoon te verzamelen. 

Bovenaan zie je een aantal velden waarop je nog verder kan filteren, bv. per beroep, per plaats of per rechtbank. 

De afbeelding  verwijst naar beschikbare afbeeldingen (scans). 
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Klik je op een lijn in de zoekresultaten dan krijg je de detailgegevens van de persoon en van de gekozen 

opsluitingsperiode: 

 

Toelichting: 

Inschrijvingsnummer:  Het nummer van het inschrijvingsregister waaronder ingeschreven 

Datum in & datum uit:  Datum binnenkomst en vertrek uit de Kolonie 

Reden uit:   Reden van vertrek uit de Kolonie 

     DM – ingevolge een ministeriële beslissing 

     MUT – overbrenging naar een andere inrichting 

     VLU – ontvluchting 

     OVL – overlijden 

Rechtbank:   De plaats van veroordeling 

    Er is geen nieuwe veroordeling in volgende situaties: 

     na VLU is dat ‘terug na VLU’ (terug opgepakt na ontvluchting) 

     na MUT is dat ‘terug na MUT’ (terug overgebracht uit andere plaats) 

    En soms is dat ‘vrijwillig’ dus zonder tussenkomst van een rechtbank. 

Totaal:    Het aantal opsluitingen op de inlichtingenstaat 

Naast deze gegevens vind je de akte, met vermelding van het aantal pagina’s, waarop de informatie werd 

teruggevonden. Je kan de akte in detail bekijken en inzoomen of de getoonde pagina downloaden. 
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Welke informatie kan je lezen op de akte (inlichtingenstaat): 

p. 1 Naam en voornamen, de opeenvolgende opsluitingen als landloper of bedelaar. 

p. 2-3 Informatie over ouders, burgerlijke stand, beroepsactiviteiten en ondersteuningsgemeente. 

p. 4  Disciplinaire inbreuken met sanctie 

Het aantal opsluitingen was bij sommige landlopers zo hoog dat meerdere inlichtingenstaten nodig waren om de 

verschillende periodes te registreren. 

 

 

 

 


