
 

 

Controle instructie  
 

Project:  

Controle Gevorderde percelen Utrecht 1940 -1945 
 
 
 
Als controleur controleer je de inhoud van ingevoerde gegevens van het door jouw gekozen 
project.    
Houd jij van precisie en zit er een echte na-kijker in jou? We zoeken speciaal mensen die het 
interessant vinden om nauwkeurig te kijken naar de ingevoerde gegevens.   
 

Algemene werkwijze  
  

1. Lees als controleur altijd eerst de invoerinstructies, deze vind je hieronder. Je houdt je aan 

deze instructies als controleur en controleert of gegevens van de invoerder volgens deze 

instructie zijn ingevoerd.   

2. Bij de controle wordt automatisch de invoer van een vrijwilliger getoond.  

3. Controleer of alle gegevens volledig en juist zijn ingevuld.  

4. Zie je een fout? Dan kun je de ingevoerde gegevens wijzigen in het invoerveld.  

5. Ontbreken er gegevens? Vul aan. Druk zo nodig op het plusje om aan extra invoervelden te 

komen en vul de gegevens zelf in. 

6. Als je de controle hebt afgerond, druk je op ‘taak opslaan’. Je krijgt vervolgens een nieuwe 

scan om te controleren. 

  

• Het is de bedoeling dat alle bij de invoer onleesbare tekens en velden (bijvoorbeeld door een 

invoerder gemarkeerd met @ of #) worden opgelost door de controleur, zodat er in 

de uiteindelijke index niet meer van dergelijke tekens voorkomen. Tenzij deze tekens zijn 

gebruikt bij het ontbreken van gegevens in een verplicht veld.  

  

• Als je er zelf niet uitkomt kun je de hulp van een expert van Het Utrechts Archief inroepen. 

Zet je vraag bij opmerkingen, deze komt dan automatisch bij de juiste persoon terecht.   

  

 Hieronder volgen nog een aantal aandachtspunten, lees ook deze goed door voordat je start.  



Aandachtspunten  
 

• Volledigheid: Controleer op de volledigheid van de invoer. Mochten er gegevens zijn 

overgeslagen, voer deze dan alsnog zelf in.  

• Afkortingen: Om interpretatieverschillen te voorkomen geven we als vuistregel bij het 

invoeren om letterlijk over te nemen wat er op de scan staat, inclusief afkortingen, 

leestekens en hoofdletters. Houd je ook als controleur aan deze regel, tenzij er iets anders 

staat vermeld in de instructie (bijvoorbeeld str. mag wel worden ingevoerd als straat). Lees 

hiervoor de invoerregels bij straatnaam extra goed door in de uitgebreide instructie. 

 

Veel voorkomende fouten:  
 

• Een taak is opgeslagen terwijl nog niet alles is ingevoerd.  

• De aankomst en vertrek data zijn niet juist ingevoerd. 

• De naam van een bedrijf of instantie is bij de voornaam ingevoerd in plaats van bij 

achternaam.  

• Achter de straatnaam kan een omschrijving staan van het gebouw, bijvoorbeeld: Bilstraat 

203 (garage). De verwijzing is nog wel eens in het invoerveld huisnummer ingevuld, deze 

hoort echter achter de straatnaam te zijn vermeld.  

 

Let op:  
 

• Staat niet genoteerd in invoer instructie:  

• Wanneer er naast een bedrijfsnaam ook een persoon staat genoteerd bij eigenaar. 

Noteer dan de gegevens van de persoon in de velden en zet de bedrijfsnaam 

tussenhaakjes achter de achternaam van de eigenaar.  

• Veel mensen hebben bij een onmogelijke scan (bijvoorbeeld een blanco pagina of een kaft) 

op ‘taak overslaan’ gedrukt in plaats van op  ‘taak niet mogelijk’. Zorg dat je deze scans zelf 

op onmogelijk zet.  

  

  

Veel plezier met het controleren!  

  



Uitgebreide Instructie  

 

Project: Gevorderde percelen Utrecht 1940-1945 

Wat fijn dat je meehelpt met het ontsluiten van deze bijzondere stukken uit de Tweede Wereldoorlog! 

Hieronder vind je aanwijzingen en voorbeelden die je op weg helpen met invoeren. Heb je toch nog 

aanvullende hulp of advies nodig? Neem dan vooral contact met ons op 

via hetvolk@hetutrechtsarchief.nl. We helpen je met alle plezier verder!  

 

Over het project   

Via dit ontsluitingsproject willen we mogelijk maken dat uiteindelijk iedereen gemakkelijk door deze 

bron uit de Tweede Wereldoorlog kan zoeken. Daarnaast willen we een overzicht creëren van alle 

adressen in Utrecht waar en wanneer er panden zijn gevorderd tijdens de bezettingsperiode. Om dat 

te bereiken moeten specifieke gegevens, zoals adressen en datums, ingevoerd worden in speciaal 

daarvoor ontwikkelde invoervelden.  

Het Utrechts Archief is niet alleen bezig met het ontsluiten van deze bron uit de Tweede Wereldoorlog. 

Ook andere oorlogs-gerelateerde bronnen willen wij laten ontsluiten, zoals: gevangenisregisters, 

cliëntendossiers van de Joodse Coördinatiecommissie en aanmeldingen voor het 

Entertainment Committee. Deze data zullen ook via deze website worden verzameld en als nieuwe 

puzzelstukjes worden gepubliceerd op onze eigen website en andere platforms, zoals oorlogslevens 

van het Netwerk Oorlogsbronnen. Uiteraard met inachtneming van alle privacy regels.  

Wij houden ons zeer aanbevolen voor bijzondere vondsten: een bekende Utrechter, een opvallend 

adres etc. Je kunt ze melden via de knop  ‘opmerkingen’. 

 

 

Afbeelding van de intocht van Duitse militairen, in de Wittevrouwenstraat te Utrecht, aan het begin 

van de Tweede Wereldoorlog, 15-05-1940, fotograaf: J. Dees, Het Utrechts Archief 



Geheimhoudingsverklaring   

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is nog vers en gevoelig. Het kan voorkomen dat je 

personen in onze bronnen tegenkomt die nog in leven zijn en de kans dat kinderen van de personen 

nog in leven zijn is helemaal aanwezig. Om hun privacy te bewaken, vinden wij het prettig en 

noodzakelijk om onze vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Je kunt dan 

ook niet aan het project beginnen voordat er een ondertekende verklaring is opgestuurd en 

goedgekeurd. Bij aanmelding voor het project krijg je de verklaring automatisch opgestuurd.  

  

Over de gevorderde percelen 

Op 16 mei 1940 werd in Utrecht het "Inkwartieringsbureau voor de Duitsche Weermacht" 

ingesteld. Deze hield zich bezig met de inkwartiering van de Duitse militairen in Utrechtse woningen 

en  gebouwen. Daarnaast werden er woningen gevorderd. Burgers werden gedwongen om (meestal 

tegen een vergoeding) hun woning te verlaten en beschikbaar te stellen voor de bezetter. Op 

gestandaardiseerde kaarten werd bijgehouden welk pand was gevorderd.  

Gegevens op de kaarten    

Op deze kaarten vind je bovenaan het adres van het pand (naast ‘ligging van het gevorderde’). 

Daaronder staat een tabel met gegevens over de eigenaar van het pand dat wordt gevorderd, een 

eventuele huurder, of het pand in z’n geheel of gedeeltelijk is gevorderd, wanneer de datum van 

vordering inging en eindigde en verdere opmerkingen, bijvoorbeeld over waar het inventaris van de 

eigenaar / huurder naartoe is gegaan. Je hoeft niet alles over te nemen, hieronder staat uitgelegd wat 

je wel en niet moet invoeren.  

 

Lege registratiekaart voor de gevorderde percelen.  



Invoervelden 

 

Zo ziet het invoerveld eruit . 

  

Algemene invoerregels: 

- In eerste instantie lijkt het erop dat je alleen een lege kaart ziet op de scan, beweeg de scan naar 

links om een ingevulde kaart in beeld te krijgen. 

- Op iedere scan kom je (in de meeste gevallen) één kaart tegen met één adres. Per scan zijn 20 

invoervelden beschikbaar.  

- Invoervelden met een * zijn verplicht en moet je altijd invullen, andere velden moet je ook invullen 

wanneer deze gegevens op de kaart staan. 

- Wanneer gegevens voor een verplicht veld ontbreken, kun je @@@@ of 00-00-0000 (bij datum) 

invoeren. 

- Vul alleen de gegevens in waar een speciaal invoerveld voor is. 



- Neem alles letterlijk over zoals het op de scan staat.  Uitzondering: dit geldt niet voor de afkorting 

idem, id, ‘’, of als boven staat. Neem dan de gegevens over waarnaar dit verwijst. 

- Ook oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om 

verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen. 

 - Afkortingen – zoals str. voor straat – mag je WEL op lossen. Lees de instructie goed door over het 

oplossen van afkortingen. 

- Wanneer een letter onleesbaar is, wordt ook daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. Meerdere 

ontbrekende of onleesbare letters worden door evenzoveel @ vervangen. 

- Bij twijfel: gewoon overnemen wat er staat. Straten kun je uiteraard wel googelen. 

- Een y wordt als een ij ingevoerd (behalve als het echt een y moet zijn, zoals in hypotheek of Lyon). 

-Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen zoals op de scan, ook als het 

in strijd is met huidige schrijfwijze. 

 

Invoerregels per invoerveld  

 

Plaats*  

Hier staat Utrecht al voor je ingevuld. 

• Staat er een andere plaats, voer deze dan in.  

➢ Neem in dit geval de plaatsnaam letterlijk over, maar los afkortingen op 

(bijvoorbeeld A’dam wordt Amsterdam). 

 

Straatnaam* 

Hier vul je alleen de straatnaam in en dus nog niet het huisnummer of een toevoeging. Soms staat er 

een omschrijving van het gebouw achter de straatnaam, die vermeld je hier ook tussen haakjes. 

• De straatnaam neem je in eerste instantie letterlijk over, ook een oude schrijfwijze.  

• Afkortingen zoals str. voor straat mag je oplossen.  

• Andere afkortingen mag je ook oplossen, mits je zeker bent van je zaak.  

➢ Voorbeeld: Jutf.weg verander je naar Jutfaseweg  

➢  Voorbeeld: Bem. Weerd. O.Z. / W.Z. verander je naar: Bemuurde Weerd O.Z. / W.Z.. 

Bemuurde Weerd los je dus wel op, maar O.Z. voor Oost Zijde of W.Z. voor West 

zijde niet, dit omdat de afkorting in dit geval de officiële naam is. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook voor Weerdsingel O.Z. / W.Z.; Oudegracht O.Z. / W.Z.. 

• Twijfel je over een straatnaam? Of kun je het niet goed lezen? Kijk dan eens op 

Beeldmateriaal (hetutrechtsarchief.nl) of BAG Viewer (kadaster.nl) voor voorbeelden. Ook 

https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1623679309826%7D%20asc
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0


het huidige stratenregister van de Gemeente Utrecht kan je ver op weg helpen. Daar staan 

ook opgeheven straten tussen en afkortingen.  

• Kom je er niet uit met een straatnaam of een afkorting? Neem dan zoveel mogelijk letterlijk 

over en vul aan met @@ als je letters niet kunt ontcijferen. 

 

Huisnummer*  

Hier voer je het huisnummer in zonder toevoeging. 

 

Huisnummertoevoeging 

Voer hier een eventuele toevoeging van het huisnummer in.  

 

Datum in gebruik * 

Dit betreft de datum waarop de vordering inging. De datum vul je zo in: dd-mm-jjjj.   

 

• Staat er een dag, maand of jaar niet bij, vul dan aan met 00.  

• Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’44 in plaats 

van 1944). In dat geval mag je de eeuw aanvullen.  

• Wordt er helemaal geen datum vermeld, dan graag invoeren als: 00-00-0000.   

Let op: staan er meerdere datums vermeld? Vul dan de ‘vroegste’ datum in, zodat je het langste 

tijdstek van vordering hebt.  Staat er bijvoorbeeld zowel 03-04-1943 als 10-07-1943, vul dan alleen 

03-04-1943 in.  

  

Datum vrijgeving* 

Dit betreft de datum waarop de vordering eindigde.  De datum vul je zo in: dd-mm-jjjj.   

 

• Staat er een dag, maand of jaar niet bij, vul dan aan met 00.  

• Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’44 in plaats 

van 1944). In dat geval mag je de eeuw aanvullen.  

• Wordt er helemaal geen datum vermeld, dan graag invoeren als: 00-00-0000.   

• Je hoeft alleen een datum in te voeren. De notitie T.M. (Town Mayor), hoef je niet te 

noteren. 

 

Voornamen eigenaar 

Dit invoerveld is bedoeld om alle genoemde voornamen in te vullen.  

• Staat er geen naam, maar wel voorletters? Neem dan alleen de voorletters over.  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/indeling-wijken-buurten-straten/stratenboek-2010.pdf


• Afkortingen van voornamen mag je letterlijk overnemen. Bijvoorbeeld Wilha en Hendr aldus 

invoeren.  

Tussenvoegsel eigenaar 

Vul hier alleen een tussenvoegsel in zoals De, van de, van der etc.  

• Een afgekort tussenvoegsel als v.d. of v/d of v d of vd kun je ook letterlijk overnemen zoals het 

er staat.  

• Voornamen of achternamen horen thuis in de andere invoervelden. 

 

Achternaam eigenaar 

Vul in dit invoerveld de achternaam in van de eigenaar.  

• Het tussenvoegsel hoef je niet nogmaals over te nemen.  

• Twijfel je over een naam? Kijk dan eens  www.wiewaswie.nl of 

op  www.meertens.knaw.nl/nfb, hier vind je veel familienamen terug, en kun je checken of 

de naam die je denkt te lezen bestaat.  

• Staat er geen naam maar en bedrijf of instantie genoteerd? Vul dan alle gegevens van het 

bedrijf bij achternaam in.  

• Gaat het om een weduwe of een getrouwde vrouw? Vul dan zowel haar aangetrouwde- als 

meisjesnaam in door de achternaam letterlijk over te nemen (inclusief -).  

 

Plaats eigenaar 

Dit veld is bedoeld om de woonplaats van de eigenaar te noteren, dit is niet altijd Utrecht, dus lees 

goed wat er staat. 

• Neem plaatsen letterlijk over, maar afkortingen waar je zeker van ben (A’dam voor 

Amsterdam), mag je oplossen 

 

Straatnaam eigenaar 

Hier vul je alleen de straatnaam in en dus nog niet het huisnummer of een toevoeging.  

• De straatnaam neem je in eerste instantie letterlijk over, ook een oude schrijfwijze.  

• Afkortingen zoals str. voor straat mag je oplossen.  

• Andere afkortingen mag je ook oplossen, mits je zeker bent van je zaak.  

➢ Voorbeeld: Jutf.weg verander je naar Jutfaseweg  

➢  Voorbeeld: Bem. Weerd. O.Z. / W.Z. verander je naar: Bemuurde Weerd O.Z. / W.Z.. 

Bemuurde Weerd los je dus wel op, maar O.Z. voor Oost Zijde of W.Z. voor West 

zijde niet, dit omdat de afkorting in dit geval de officiële naam is. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook voor Weerdsingel O.Z. / W.Z.; Oudegracht O.Z. / W.Z.. 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.meertens.knaw.nl/nfb


• Twijfel je over een straatnaam? Of kun je het niet goed lezen? Kijk dan eens op 

Beeldmateriaal (hetutrechtsarchief.nl) of BAG Viewer (kadaster.nl) voor voorbeelden. Ook 

het huidige stratenregister van de Gemeente Utrecht kan je ver op weg helpen. Daar staan 

ook opgeheven straten tussen en afkortingen.  

• Kom je er niet uit met een straatnaam of een afkorting? Neem dan zoveel mogelijk letterlijk 

over en vul aan met @@ als je letters niet kunt ontcijferen. 

 

Huisnummer eigenaar 

Hier voer je het huisnummer in zonder toevoeging. 

Huisnummertoevoeging eigenaar 

Voer hier een eventuele toevoeging van het huisnummer in.  

 

Daarnaast heb je dezelfde zeven velden voor de gegevens van de huurder. Daarvoor gelden dezelfde 

regels als bovenstaand.  

Invoervelden die hierboven een * hebben, zijn zogeheten verplichte velden. Dat betekent dat je de 

taak niet kan opslaan wanneer hier niets is ingevuld. De andere velden moet je evengoed invoeren 

zolang er gegevens te noteren zijn.  

 

Voor alle invoervelden geldt: kom je er niet uit of ontbreekt 

er een cijfer of letter? Vul dan een @ in.  

Als je tevreden bent over je invoer druk je op de knop ‘taak 

opslaan’ om een nieuwe scan te krijgen.  

 

Taak overslaan en taak niet mogelijk < Kom je iets 

tegen wat niet op een kaart lijkt, dan kun je op de 

knop ‘taak niet mogelijk’ klikken. Druk in zo’n geval 

niet op de knop ‘taak overslaan’, deze knop is alleen 

bedoeld voor reguliere scans die je te moeilijk vindt of 

te veel werk. 

 

 

https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1623679309826%7D%20asc
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/indeling-wijken-buurten-straten/stratenboek-2010.pdf


Opmerkingen 

Helemaal onderaan de invoervelden staat ook nog een ‘opmerkingen’ veld. Dit veld is ervoor bedoeld 

om met ons in contact te komen, bijvoorbeeld als je iets bijzonders in het register tegengekomen 

bent en ons advies daarover wilt hebben. Wij krijgen een melding van wat je daar ingevuld hebt en 

geven je zo snel mogelijk per e-mail een reactie als nodig. Vul in het opmerkingenveld geen gevens in 

die je in de reguliere invoervelden kan invullen. Dat zou zonde van het werk zijn, want niets uit dit 

opmerkingenveld komt uiteindelijk in de zoekmachine terecht.  

 

Voorbeelden en uitzonderingen 

Wanneer je begint met invoeren zie je vaak onderstaand beeld: links een lege kaart en rechts een 

ingevulde kaart. Vul altijd de gegevens van de rechterkaart in. Dit betreft namelijk de voorkant van 

de kaart, de kaart die je links ziet is een achterkant van een ándere kaart, de voorkant hiervan is door 

iemand anders ingevoerd. Als hier gegevens op staan, moet je deze dus niet noteren.  

 

 

Meerdere adressen / eigenaars / datums op één scan? 

Het kan voorkomen dat je een kaart krijgt waarop meerdere eigenaars of huurders zijn vermeld (zie 

hieronder bij voorbeelden hoe dat eruit kan zien). Druk in deze gevallen op het plusje om aan 

meerdere invoervelden te komen. Je vult de gegevens die overeenkomen dan nogmaals in, maar 

vervangt de tweede eigenaar / tweede huurder dan in bij het tweede invoerveld. Let op, dit hoeft 

niet bij twee datums: zie hierboven. 

 



      Voorbeeld 1

 

Plaats*   Utrecht 

Straatnaam*  Hugo de Grootstraat (garage) 

Huisnummer* 38 

Huisnrtoev.  [leeg] 

Datum ingebruik*  05-08-1943 

Datum vrijgeving* 10-09-45 

Voornaam eigenaar  [leeg] 

Tussenvoegs. Eigenaar  [leeg] 

Achternaam eigenaar  N.V. Begrafenis 

Vereeniging Utrecht 

Plaats eigenaar   Utrecht 

 

Straatnaam eigenaar  Hugo de Grootstraat 

Huisnummer eigenaar  36 

Huisnrtoev. Eigenaar  bis 

Voornaam huurder  [leeg] 

Tussenvoegs. Huurder  [leeg] 

Achternaam huurder   [leeg] 

Plaats huurder   [leeg] 

Straatnaam huurder  [leeg] 

Huisnummer huurder  [leeg] 

Huisnrtoev. Huurder  [leeg] 

 

Opmerkingen als garage of school neem je over en plaats je tussen haakjes achter de straatnaam. 

Bedrijven of instanties vul je in bij het invoerveld ‘achternaam eigenaar’.  

 

 

 



   Voorbeeld 2  

Eerste veld 

Plaats*   Utrecht 

Straatnaam*  Biltstraat  

Huisnummer* 68 

Huisnrtoev.  bis a 

Datum ingebruik*   14-01-1941 

Datum vrijgeving*  30-08-1941 

Voornaam eigenaar  A. 

Tussenvoegs. eigenaar  den 

Achternaam eigenaar  Boesterd 

Plaats eigenaar   Bilthoven 

Straatnaam eigenaar  Hercules Segherslaan 

Huisnummer eigenaar  6 

Huisnrtoev. eigenaar  [leeg] 

Voornaam huurder  [leeg] 

Tussenvoegs. huurder  [leeg]  

Achternaam huurder   [leeg] 

Plaats huurder   [leeg] 

Straatnaam huurder  [leeg] 

Huisnummer huurder  [leeg] 

Huisnrtoev. huurder  [leeg] 

Tweede veld (aanmaken door op het plusje te drukken) 

Plaats*   Utrecht 

Straatnaam*  Biltstraat 

Huisnummer* 68 

Huisnrtoev.  bis a 

Datum ingebruik*   14-01-1941 

Datum vrijgeving*  30-08-1941 

Voornaam eigenaar  W. 

Tussenvoegs. eigenaar  [leeg] 

Achternaam eigenaar  Schumacher 

Plaats eigenaar   Maartensdijk 

Straatnaam eigenaar  Dr. Lovinklaan 

Huisnummer eigenaar  1 

Huisnrtoev. eigenaar  [leeg] 

Voornaam huurder  [leeg] 

Tussenvoegs. huurder  [leeg]  

Achternaam huurder   [leeg] 

Plaats huurder   [leeg] 

Straatnaam huurder  [leeg] 

Huisnummer huurder  [leeg] 

Huisnrtoev. huurder  [leeg] 



Bijzonderheden 

< Soms bedekt een 

briefje gegevens. Vul 

alsnog zoveel 

mogelijk gegevens in 

die je wel kunt zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul alleen gegevens in van de rechterpagina, tenzij er op de linkerpagina ook een adres bovenaan bij 

‘Ligging van het gevorderde’ staat (maar dit is bijna nooit het geval). Je hoeft verder geen opmerking 

te maken over gegevens die op de linker pagina staan.  

 

Kom je dingen tegen die niet in de instructie zijn uitgelegd? Schroom dan niet om een opmerking 

achter te laten in het opmerkingenveld.  

 

 


