
Uitgebreide handleiding  

Utrechtse Gevangenisregisters uit de Tweede Wereldoorlog  

Project: Utrechtse Gevangenisregisters: Wolvenplein 1940-1950 

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 de 

gevangenisregisters kan zoeken. 

Om dat te bereiken moeten we 

enkele basisgegevens van iedere 

gevangene uit de registers halen en 

in speciaal daarvoor ontwikkelde 

invoervelden plaatsen. Op die 

manier maken we het mogelijk om 

uiteindelijk niet alleen op naam de 

registers te doorzoeken, maar ook 

op andere gegevens zoals 

geboortedatum en -plaats.  

Het Utrechts Archief is niet alleen 

bezig met het ontsluiten van de 

gevangenisregisters uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ook andere oorlogs-

gerelateerde bronnen willen wij op 

hetvolk.org en door onze eigen 

vrijwilligers laten ontsluiten, zoals: 

inkwartieringsbiljetten, 

cliëntendossiers van de Joodse 

Coördinatiecommissie en 

aanmeldingen voor het 

Entertainment Committee. Deze 

data zullen 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, opvallende namen 

etc. Je kunt ze melden via de knop ‘opmerkingen’. Of mail ons op: hetvolk@hetutrechtsarchief.nl. 

 

Gevangenis Wolvenplein, Utrecht. 19 November 1942. Tekening van Hans 
Vanderaa. Beeldbank WO2 – NIOD 

mailto:hetvolk@hetutrechtsarchief.nl


 

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 van het project krijg je de verklaring automatisch opgestuurd. 

 

 

Gevangenisregister Wolvenplein, A-register. 

 

Over de gevangenisregisters 

Gevangenisregisters zijn boeken waarin per gevangenis bijgehouden werd wie er binnenkwam en wie 

er weer weg ging. In dit geval gaat het om gevangenis het Wolvenplein én om een bijzondere periode: 

De Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan (1940-1950). Hierin vind je dus de namen terug van 

iedereen die gedurende de oorlogsjaren in Utrecht in de gevangenis opgesloten heeft gezeten en 

waarom. Dat kunnen natuurlijk ‘gewone’ criminelen zijn, maar juist in deze periode vind je veel niet-

criminele burgers die zijn vastgezet. Denk aan de joodse burgers die waren opgepakt om gedeporteerd 

te worden, politieke gevangenen, groepen dwangarbeiders op doorreis en andere niet-criminele 

burgers die om wat voor reden dan ook door de bezetter bij de gevangenis zijn afgeleverd. 

Vanzelfsprekend is dit een hele interessante bron voor historici die geïnteresseerd zijn in de Tweede 

Wereldoorlog, maar ook voor gebruikers die opzoek zijn naar verhalen over hun ouders of 

grootouders. 



Gegevens in de gevangenisregisters  

Veel van de gevangenisregisters zijn zeer gestructureerd opgesteld. Deze registers hebben veel weg 

van een tabel, waarbij in iedere rij de persoonsgegevens van elke nieuwe gevangene is opgeschreven. 

Iedere kolom bevat een vaststaande categorie gegevens.  

Voor iedere persoon is in het gevangenisregister in principe één scan van twee naast elkaar liggende 

bladzijden beschikbaar. Je leest de gegevens dan ook van links naar rechts over twee pagina’s. Je 

kunt met je muis de scan verschuiven. De gegevens die je voor dit project moet invoeren bevinden 

zich altijd op de linker pagina.  

 

Gevangenisregister, Wolvenplein, A-register. 

 

Verschillen tussen de gevangenisregisters  

Het Utrechts Archief heeft meerdere projecten lopen in het kader van de gevangenisregisters. Ze zijn 

onderverdeeld in de verschillende instellingen zoals de strafgevangenis aan het Wolvenplein en het 

huis van bewaring aan de Gansstraat. Er is ook een speciaal register waar alleen maar politieke 

gevangenen staan opgeschreven die zijn opgepakt tussen 1945-1947. Tot slot heb je ook nog registers 

waarin ‘voorlopig aangehoudenen’ zijn opgeschreven, zowel voor het Wolvenplein als voor de 

Gansstraat.  

De registers zijn onderverdeeld in de zogeheten A-, B- en C-registers. In de A-registers vind je 

gevangenen die veroordeeld zijn tot een strafgevangenis van lange duur. De gevangenen zijn dan ook 

terecht gekomen in de strafgevangenis aan het Wolvenplein. In de B-registers vind je gevangenen  



 

waarvan de straf is bepaald, maar van korte duur is. Deze gevangenen verblijven dan ook voor kortere 

periode in het huis van bewaring aan de Gansstraat. Tot slot zijn in de C-registers voorlopig 

aangehoudenen opgeschreven. Deze personen bevinden zich in het huis van bewaring of in de 

strafgevangenis en wachten daar op hun oordeel (vrijlating, vastzetting voor korte periode in het huis 

van bewaring of langdurige vastzetting in strafgevangenis Wolvenplein).  

De omschrijvingen van de gegevens in de kolommen kunnen verschillen per register, maar hoe dan 

ook is het vaak heel duidelijk welke gegevens onder elke kolom staan. Zo vind je bij een A-register het 

strafbare feit onder kolom 8 omschreven als ‘Omschrijving van het misdrijf’, maar bij een C-register  

onder kolom 7 omschreven als ‘Strafbaar feit op grond waarvan de aanhouding, gevangenneming of 

gevangenhouding is bevolen’. Bij het kopje voorbeelden vind je een lijstje met de projecten die lopen, 

of zullen gaan lopen, met daarachter het type register. Zo kun je checken in welke kolom je de 

gevraagde gegevens precies kunt vinden, mocht je daarover twijfelen.  

Huis van bewaring aan de Gansstraat, 
tijdens de bezetting 
Kriegswehrmachtgefängnis, 1942, 
fotograaf: Nico Jesse, Het Utrechts 
Archief 

Gevangenis Wolvenplein, jaren 30, foto Het Utrechts Archief 



Instructies per invoerveld 

 

Zo ziet het invoerveld eruit 

 

De algemene regel is: neem alles letterlijk over. Je hoeft vrijwel geen afkortingen op te lossen. 

Voornamen 

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

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

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

invoeren.  

• Staan er meerdere voornamen? Vul ze dan in van boven naar onder.  

• Voor een alias is geen apart invoerveld beschikbaar. Mocht er echter sprake van zijn, voeren 

we die in bij de voornaam. In geval iemand als voornaam Abraham en als achternaam 

Abrahamson heeft, en waarbij is vermeld: ‘eigentlijk genaamd Frits Friets’, voer je als 

voornaam in: Abraham eigentlijk genaamd Frits Friets.  

• Soms is een voornaam afgekort met superscript, b.v. Johs.  Dat kan ingevoerd worden als: Joh’s. 

Tussenvoegsel 

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 

Vul in dit invoerveld de achternaam in van de gevangene.  

• Het tussenvoegsel hoef je niet nogmaals over te nemen.  

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

http://www.wiewaswie.nl/


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

naam die je denkt te lezen bestaat.  

Geboortedatum 

De geboortedatum vul je zo in: dd-mm-jjjj.  

• De maand is meestal in letters opgeschreven. Voer de juiste maand in met cijfers.   

• Het kan zijn dat de geboortedatum niet volledig in het register staat. In dat geval mag je de 

ontbrekende delen vervangen met @. Staat er bijvoorbeeld alleen het jaartal 1920 genoemd? 

Vul dan @@-@@-1920 in.  

• Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’12 in plaats 

van 1912). In dat geval mag je de eeuw aanvullen. Welke eeuw het moet zijn kan je inschatten 

aan de hand van de andere genoemde jaartallen in het register, zoals vonnisdatum of de 

datum van de gevangenneming.  

• Wordt er helemaal geen geboortedatum vermeld, dan graag invoeren als: @@-@@-@@@@.  

 

Geboorteplaats 

Let er op dat je de geboorteplaats overneemt, in plaats van de huidige woonplaats.  

• Er komen veel afkortingen in de gevangenisregisters voor, zoals A’dam voor Amsterdam of 

A’foort voor Amersfoort – maar deze hoef je dus niet op te lossen. 

• Er geldt één uitzondering en dat is de plaats Utrecht; die mag je altijd voluit schrijven.  

• Een provincie wordt niet vermeld, tenzij dit de enige vermelding is bij een geboorteplaats. Dan 

wordt de naam van de provincie wel ingevoerd.  

• Volgt achter de plaatsnaam de naam van een land, dan mag je die letterlijk overnemen. 

 

Strafbaar feit 

Het gepleegde strafbare feit mag je precies overnemen zoals het er staat.  

• Soms staan misdrijven met hele zinnen omschreven, ook dan mag je de gehele beschrijving 

overnemen.  

• Ook als de gevangene meerdere misdrijven heeft gepleegd, mag je die in hetzelfde invoerveld 

invullen. Je hoeft afkortingen niet op te lossen, maar je kan ze letterlijk overnemen. Wil je 

weten waar de meest voorkomende afkortingen voor staan? Kijk hieronder bij voorbeelden. 

• Het kan ook voorkomen dat er in de verwachte kolom geen misdrijf staat, maar andere 

gegevens. Kijk soms ook een vakje verder of er ergens anders wel een misdrijf staat 

omschreven. 

• Als je geen strafbaar feit kunt vinden, kun je dit vak gewoon leeg laten.  

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 vreemds 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. Vul in het opmerkingenveld geen extra gegevens van 

gevangenen in. Dat zou zonde van het werk zijn, want niets uit dit opmerkingenveld komt uiteindelijk 

in de zoekmachine terecht. 

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


Voor alle invoervelden geldt: kom je er niet uit of ontbreekt er een cijfer of letter? Vul dan een @ in.  

 

De meest voorkomende fouten bij het invoeren:  

• Doorgehaalde namen zijn niet ingevoerd. Dit betreft meestal mensen die in deze periode uit 

de gevangenis ontslagen zijn. Te herkennen aan een grote diagonale streep over het hele vak. 

Let op: Als er gegevens zijn doorgehaald én verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden 

ingevoerd.  

• Kleine wijzigingen in namen of data van bewoners  zijn over het hoofd gezien. Het is de 

bedoeling dat je de gewijzigde gegevens invoert.   

• De laatste gevangenen onder aan de scan niet opgemerkt; dat kan gebeuren als 

er niet is doorgescrold naar het einde van de scan.  

• Een dubbele s in een naam is soms per abuis gelezen als een dubbele f.  

Wees niet bang om fouten te maken! Het is een hele klus en daarnaast worden de ingevoerde 

gegevens nogmaals gecontroleerd.  

 

Handige websites te gebruiken als naslagwerk:  

www.wiewaswie.nl > bevat o.a. alle namen uit registers van de Burgerlijke Stand van de stad Utrecht 

in de 19e eeuw  

 www.meertens.knaw.nl/nfb > database met achternamen voor heel NL  

  



Voorbeelden 

 

 

Hoe voer je deze gegevens in:  

Voornaam: Sijbrand Antonius 

Achternaam : Dobber 

Geboortedatum: 20-08-1920 (in cijfers dus) 

Geboorteplaats: A’dam (niet oplossen naar Amsterdam) 

Strafbaar feit: diefstal  

 

Tekst en uitleg bij omschrijving strafbaar feit  

Ook al moet je de omschrijving letterlijk overnemen (afkortingen inbegrepen), het is wel fijn om te 

weten wat je eigenlijk invoert! Daarom zijn er hier wat voorbeelden van veel voorkomende 

omschrijvingen van het strafbaar feit.  

Veel voorkomende misdrijven zijn diefstal, heling, verduistering of gifhandel.  

Voor speciale gevallen waar je niet uit komt kun je altijd in het opmerkingen veld iets achterlaten, of 

ons mailen met je vraag.  

Voorbeelden met afkortingen 

  

Je voert in: ‘diefstal tez. en in vereeniging’   

Het betekent: diefstal tezamen en in vereeniging  



  

Je voert in: ‘medeplichtigheid aan diefstal. m.m. + heling mm.’ 

Het betekent: medeplichtigheid aan diefstal meerdere malen + heling meerdere malen 

 

De afkorting voor meerdere malen komt ook in andere varianten voor zoals ‘meerm.’ 

 

Je voert in: diefstal meerm. gepl. 

Het betekent: diefstal meer(dere)malen gepleegd 

 

Ook komt bij de omschrijving van het strafbaar feit vaak het volgende voor:  

Je voert in: ‘Distr: overtreding 1939’ 

Het gaat hier om een overtreding van de distributienet van 1939. Het doel van die wet was dat in 

geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden er een doelmatige 



distributie van goederen werd geregeld met name via distributiebonnen voor de volkshuishouding, 

landsverdediging en veiligheid van burgers. Vergelijkbaar zijn ook de overtredingen van het 

Organisatiebesluit voedselvoorziening 1941:  

 

 

Kom je nog meer veel voorkomende misdrijven tegen waarvan je de betekenis niet begrijpt? Laat het 

ons weten! Dan vullen we dit lijstje aan. 

 

Verschillende Registers: A-, B- en C- Registers.  

Zoals hierboven uitgelegd komen er meerdere ‘projecten’ Utrechtse gevangenisregisters. Die van het 

Wolvenplein, Gansstraat, politieke gevangenen en voorlopig aangehoudenen. Allen hebben ze een 

eigen ‘Model’ register. Hieronder zie per project voorbeelden van het type register, zodat je kunt 

opzoeken waar je de juiste gegevens onder welke kolom kan vinden. 

Project Utrechtse Gevangenisregisters: Wolvenplein 1940-1950 

Type: A-Register  

 

In bovenstaand voorbeeld zie je de kolommen die je nodig hebt voor het invoeren van de juiste 

gegevens geel gemarkeerd.  



Je krijgt bij dit project alleen scans te zien van A-registers. Bij de A-registers vind je de voornaam en 

achternaam in kolom 2, de geboortedatum en plaats in kolom 4 en het strafbaar feit in kolom 8.  

 

Project Utrechtse Gevangenisregisters: Gansstraat 1940-1950 

Type: B-Register 

 

In bovenstaand voorbeeld zie je de kolommen die je nodig hebt voor het invoeren van de juiste 

gegevens geel gemarkeerd.  

Je krijgt bij dit project alleen scans te zien van B-registers. Bij de B-registers vind je de voornaam en 

achternaam in kolom 2, de geboortedatum en plaats in kolom 4 en het strafbaar feit in kolom 8.  

 

Project Utrechtse gevangenisregisters: Politieke gevangenen 

Type: A-register 

 

Je krijgt bij dit project alleen scans te zien van A-registers (zoals hierboven). Bij de A-registers vind je 

de voornaam en achternaam in kolom 2 en de geboortedatum en plaats in kolom 4. Voor deze 

specifieke groep zijn er geen omschrijvingen van het strafbaar feit. Soms vind je in de kolom wel 



kleine aantekeningen, maar die gaan over een eventuele verlenging van de straf. Je hoeft bij dit 

project dan ook geen strafbaar feit in te voeren.  

 

Project Utrechtse gevangenisregisters: Voorlopig aangehoudenen 

Type: C-Register

 

In bovenstaand voorbeeld zie je de kolommen die je nodig hebt voor het invoeren van de juiste 

gegevens geel gemarkeerd.  

Je krijgt bij dit project alleen scans te zien van C-registers. Bij de C-registers vind je de voornaam en 

achternaam in kolom 2, de geboortedatum en plaats in kolom 4 en het strafbaar feit in kolom 7. Het 

komt wel eens voor dat de omschrijving van het strafbaar feit niet goed te lezen is omdat er deels 

een briefje overheen is geplakt. Vul alles wat je wel kan lezen in.  

 

 

 


