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Uitgebreide handleiding  
Versie 08-07-2021  
 
Project: Utrechtse Inkwartieringsbiljetten 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 de 
inkwartieringsbiljetten kan zoeken op adres. Daarnaast willen we een overzicht creëren van alle 
adressen in Utrecht waar en wanneer er inkwartiering heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Om dat te bereiken moeten specifieke gegevens, zoals adressen en datums, ingevoerd 
worden in speciaal daarvoor ontwikkelde invoervelden.  
 

 
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 
 
Het Utrechts Archief is niet alleen bezig met het ontsluiten van de inkwartieringsbiljetten 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’. 
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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 inkwartieringsbiljetten 
 
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. Burgers werden gedwongen om (meestal tegen een vergoeding) militairen in hun 
woning te laten verblijven. De Duitsers betaalde de vergoeding aan de gemeente. Vervolgens werd die 
op vertoning van het inkwartieringsbiljet doorbetaald aan de ‘kwartiergevers’, de burgers. Ook 
vernielde en gestolen goederen of verbruikte elektriciteit werden op deze manier betaald. In totaal 
zijn er rond de 500 gebouwen en woningen tijdens de bezetting gebruikt voor het onderbrengen van 
Duitse soldaten. 

 
Gegevens in de inkwartieringsbiljetten    
 
Inkwartieringsbiljetten zijn formulieren waarop 
staat aangegeven op welk adres een Duitse 
militair is ingekwartierd. Ook de eigenaar van de 
woning of het pand staat genoteerd en van 
wanneer tot wanneer iemand daar verbleef. Ook 
staat op het biljet vermeld of het een verlengbiljet 
betreft, dus of de inkwartiering is verlengd en tot 
wanneer. Deze ‘verlengd’ stempel staat vaak 
willekeurig op de pagina, maar is meestal wel 
goed te vinden door het grote lettertype en de 
kleur. Sommige biljetten zijn volledig in het Duits, 
anderen zijn Duits / Nederlands. Niet alle 
formulieren zijn dus hetzelfde, ze kunnen 
verschillen per jaar, maar vaak zijn de gegevens 
die we vragen makkelijk te vinden. Onder het 
kopje voorbeelden vind je verschillende 
inkwartieringsbiljetten en staat aangegeven waar 
je wat kan vinden.  
 
 
Voor dit project hoef je geen persoonsnamen in te 

voeren.   
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Invoervelden 

 
Zo ziet het invoerveld eruit  
  
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.  

• 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.  
➢ Bijvoorbeeld: Bem. Weerd. O.Z. / W.Z. los je als volgt op: 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 
het huidige stratenregister van de Gemeente Utrecht kan je ver op weg helpen. Daar staan 
ook opgeheven straten tussen en afkortingen. Of bekijk de stratenlijst onderaan dit bestaand 
(NB: deze is niet volledig). 

• 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. 
 
 
 

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
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Huisnummertoevoeging 
Voer hier een eventuele toevoeging van het huisnummer in.  
 
Aankomstdatum 
Dit betreft de datum waarop de inkwartiering ingaat. De datum vul je zo in: dd-mm-jjjj.   
 

• Op de inkwartieringsbiljetten wordt de eerste nacht meestal met van  / op aangegeven. Je 
hoeft hier alleen de eerstgenoemde dag in te voeren. Dus staat er: eerste nacht van 1 
november 1940 op 2 november 1940. Vul dan alleen 1 november 1940 in. 

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

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

Vertrekdatum 
Dit betreft de datum waarop de inkwartiering eindigt. De datum vul je zo in: dd-mm-jjjj.   
 

• Op de inkwartieringsbiljetten wordt de laatste nacht meestal met van  / op aangegeven. Je 
hoeft hier alleen de laatstgenoemde dag in te voeren. Dus staat er: laatste nacht van 13 
november 1940 op 14 november 1940. Vul dan alleen 14 november 1940 in.  

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

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

Verlengbiljet 

Hier voer je alleen in ‘ja’ of ‘nee’ via uit uitklapmenu. 

• Zoek op de scan of je het woord ‘verlengd’ of ‘verlengbiljet’ ziet en vul ‘ja’ in als dit het geval 

is. Zie je het niet staan of zie je alleen ‘vertrokken’ staan? Vul dan ‘nee’ in.  

• Het komt vaker voor dat het wel dan niet een verlengbiljet betreft.  

• Vaak kom je een paar keer achter elkaar hetzelfde adres tegen. Dat komt dus doordat het 

dan mogelijk om een verlengbiljet gaat. Maar let op, de scans worden op de website niet 

altijd op volgorde getoond, check dus altijd goed op de scan of het om een verlengbiljet gaat 

of niet.   

 

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.  

Meerdere adressen op één scan? 

Het kan voorkomen dat je niet een biljet krijgt met één adres, maar een register waarop meerdere 

adressen op de scans voorkomen (zie hieronder bij voorbeelden hoe dat eruit kan zien). Druk in deze 
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gevallen pas op ‘taak opslaan’ als je álle adressen op de scan hebt ingevoerd. Je kunt op het plusje 

drukken om zoveel invoervelden als nodig te krijgen.  

 

Taak overslaan en taak niet mogelijk 

< Kom je iets tegen wat niet op een register of op een 

normaal inkwartieringsbiljet 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. 

 

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 als nodig. Vul in het opmerkingenveld geen extra gegevens. 

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

zoekmachine terecht.  

 

De meest voorkomende fouten bij het invoeren: 

• Adressen worden op één regel genoteerd in plaats van adres – nummer – toevoeging. 

• Doorgehaalde straten zijn niet ingevoerd. Let op: Als er gegevens zijn doorgehaald én 

verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden ingevoerd.  

• Kleine wijzigingen in straatnamen of data zijn over het hoofd gezien. Het is de bedoeling dat 

je de gewijzigde gegevens invoert.  

• Idem, id of " of als boven wordt letterlijk overgenomen. Dit is niet de bedoeling. Zoek in zulke 

gevallen in de regel daarboven (of daar weer boven) naar het eerste uitgeschreven gegeven 

in dezelfde kolom en voer dit in. 

 

Wees niet bang om fouten te maken! Het is een hele klus en daarnaast worden de ingevoerde  
gegevens nogmaals gecontroleerd.  
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VOORBEELDEN, TIPS EN UITZONDERINGEN  
 

Dit type biljet komt het meeste voor:  

 
 

Plaats   Utrecht 

Straatnaam  Biltstraat 

Huisnummer  98 

Huisnummertoev. (leeg)  

Aankomstdatum  01-12-1940 

Vertrekdatum  31-12-1940 

Verlengbiljet  ja 
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Het komt vaak voor dat er geen vertrek datum is aangegeven, maar dat iemand nog op de laatste dag 
van de maand aanwezig was (het is daarnaast ook vaak een verlengbiljet). Je vult hier dus in: 
 
Aankomstdatum  01-04-1941 
 
Vertrekdatum     30-04-1941 
 
Verlengbiljet   ja 
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Een ander type biljet:  

  

Plaats   Utrecht 

Straatnaam  Abstederdijk 

Huisnummer  208 

Huisnummertoev. (leeg)  

Aankomstdatum  13-09-1940 

Vertrekdatum  16-09-1940 

Verlengbiljet  nee 
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Dit biljet is volledig in het Duits, hieronder staat in geel gemarkeerd waar je het adres en de datum 
kunt vinden, maar het spreekt vaak voor zich.  
 

 

Plaats    Utrecht  
 
Straatnaam   Maliesingel 
 
Huisnummer   22 
 
Toevoeging   (leeg) 
 
Aankomstdatum  01-12-1944 
 
Vertrekdatum   01-01-1945 
 
Verlengbiljet   ja 
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Lijsten  
 

 
 
Deze scans kun je ook af en toe tegenkomen. Het zijn geen standaard formulieren zoals hierboven, 
maar lijsten. In principe staan hier dezelfde gegevens op als op het inkwartieringsbiljet. Je kunt straat, 
nummer en toevoeging dan ook gewoon invoeren. Let erop dat je niet ‘idem’ invoert, maar de straat 
waarnaar idem verwijst (bovenstaand bijvoorbeeld Spoorstraat). Dit geldt ook voor de ‘’ -tekentjes.  
 
In deze lijst staat er een maand opgeschreven als het biljet is verlengd. Je vult in bovenstaand 
voorbeeld dus telkens ‘ja’ in bij het invoerveld verlengbiljet als er nov. of oct. staat.  
Je vult ‘nee’ in als je niets ziet staan of als er vertr. (vertrokken) staat. Bij de bovenstaande scan geldt 
dat dus voor de Everard Meysterlaan 32, de Croeselaan 261bis en de Da Costakade 3bis (niets 
opgeschreven) en Wittevrouwensingel 5 (vert. opgeschreven).  
 

 
 
Ook deze formulieren kan je tegenkomen. Ook hier vind je alle gegevens die je moet invoeren 
meestal gemakkelijk. 
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Veel formulieren lijken op het eerste oog wat rommelig. Maar door de gedrukte tekst kun je toch snel 

zien waar je de in te voeren gegevens kunt vinden. Het is soms wel even zoeken waar er staat 

aangegeven of het een verlengbiljet betreft of niet. Dit kan ook met potlood/pen zijn aangegeven in 

plaats van met een fel gekleurde stempel. 
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Op veel formulieren staat zowel aangegeven dat het gaat om een verlengbiljet als dat de 

ingekwartierden zijn vertrokken. Je kunt in dit geval gewoon ‘ja’ invullen bij het invoerveld 

verlengbiljet.   
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De tekst is door de jaren heen soms slecht leesbaar geworden. Je moet dus goede ogen hebben! Kan 
je een deel lezen van wat er staat? Zoek dan een straat op op internet om zeker te zijn van wat je 
invoert. Of vul de onleesbare letters in met @@@.  
 

 
 
Plaats  Utrecht 
 
Straatnaam Ridderschapsstraat  
 
Huisnummer 29 
 
Toevoeging bis 
 
 
Afkortingen  
 
Afkortingen komen regelmatig voor. Je voert het zoals onderstaand in. 
 

 
 
 
Plaats  Utrecht 
 
Straatnaam Bemuurde Weerd, W.Z. 
 
Huisnummer 13 
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Plaats  Utrecht 
 
Straatnaam Hugo de Grootstraat 
 
Huisnummer 40 
 
 
Let op 

Op de inkwartieringsbiljetten staat ook het adres van het Quartieramt zelf vermeld. Ze zijn een aantal 

keer verhuisd, dus de adressen wisselen (Mariaplaats 17; Mariaplaats 22; Boothstraat 8; Maliesingel 

18; Stadhuis etc.). Soms is er met een dikke stempel het nieuwe adres aangegeven. Let erop dat je 

niet dit adres invoert, maar het adres van de persoon waar er is ingekwartierd.  
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Let op 
 
Onderstaande beelden kunnen ook langs komen. Je treft dan op de linker pagina ook data aan. Deze 
hoef je niet in te voeren, het gaat namelijk over data van een ander inkwartieringsbiljet (je ziet 
daarvan de achterkant). Vul dus alleen telkens data in van de ‘rechter’ pagina.  
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Let op 
 
Wordt er geen datum vermeld? Vul dan 00-00-0000 in.  
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Verdere tips voor het vinden van straatnamen:  

• Zoek in het huidige stratenregister van de Gemeente Utrecht met ctrl+f. Daarin staan ook 

opgeheven straatnamen in en de afkortingen van straatnamen (ook fijn om te zien hoe je 

deze afkortingen dus oplost).  

Stratenregister Gemeente Utrecht 

 

• Bekijk onze mooie stratenkaart. Tik een straat in en vindt er gelijk foto’s uit onze beeldbank 

bij!  

HUA straten (hualab.nl) 

 

 

• Doorzoek het adresboek op Delpher van het jaar 1940:  

Het adresboek der stad Utrecht, 1940, 1940 » 1940 - Pag. 5 | Delpher 

 

 

• Een deelnemer heeft voor dit project speciaal een stratenlijst gemaakt (met gegevens van 

Delpher). Hier staat alles mooi op een rijtje (zie hieronder).  

 

Kom je er alsnog niet uit? Schroom niet om ons om hulp te vragen via het opmerkingenveld!  

 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/indeling-wijken-buurten-straten/stratenboek-2010.pdf
https://hualab.nl/opdekaart/index.php
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUTRA01:001491001:mpeg21&coll=dts&page=1&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Volledig+adresboek+der+stad+Utrecht&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Nieuw+adresboek+van+de+stad+Utrecht&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Algemeen+adresboek+van+de+stad+Utrecht&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Adresboek+van+de+stad+Utrecht&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Adresboek+van+Utrecht%2C+De+Bilt+en+Zeist&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Adresboek+der+stad+Utrecht&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Adresboek+der+stad+Utrecht%2C+het&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1940-1949%7C&cql%5B%5D=%28source+exact+%22Het+Utrechts+Archief%22%29&rowid=1

