
Uitgebreide handleiding  

Project Utrechtse Gevangenisregisters: Wolvenplein 1900-1920 

 

Wat fijn dat je meehelpt met het ontsluiten van deze gevangenisregisters! 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. Daarnaast werkt Het Utrechts Archief samen met Creative Coding 

Utrecht (CCU). Een datakunstenaar zal met de verzamelde data een interactieve installatie bouwen, 

waarmee o.a. presentaties zullen worden verzorgd in het voormalige huis van bewaring / Pieter Baan 

Centrum aan de Gansstraat.  

Om dat te bereiken is het de bedoeling specifieke gegevens van iedere gevangene uit de registers te 

laten invoeren in daarvoor ontwikkelde invoervelden. Op die manier maken we het dus mogelijk om 

niet alleen op naam van de voormalige gevangenen en hun geboortedatum en -plaats de registers 

doorzoekbaar te maken, maar ook op andere gegevens zoals , misdrijf en (duur van) overplaatsingen 

naar andere instellingen.  

 

 

Gezicht op de Stadsbuitengracht te Utrecht met links op de achtergrond een gedeelte van de Strafgevangenis (Wolvenplein 
28), c. 1900.  



 

Verschillende projecten 

Het Utrechts Archief heeft meerdere ontsluitingsprojecten lopen op het volk.org. Zo ook de 

gevangenisregisters uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zitten net iets anders op elkaar. We raden je 

dan ook aan de uitgebreide instructies van de verschillende projecten goed door te nemen voordat je 

daaraan begint. 

 

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 de registers van het Wolvenplein tussen 1900-1920. Hierin 

vind je dus gegevens terug van iedereen die gedurende deze jaren in Utrecht in de gevangenis 

opgesloten heeft gezeten en waarom. In de registers vind je persoonsinformatie als naam, 

geboortedatum, -plaats, geslacht en het beroep van de gevangene, maar ook informatie over de 

veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement 

van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs 

en gedrag in de gevangenis. De inschrijvingsregisters van gevangenissen kunnen daarom niet alleen 

gebruikt worden voor genealogisch onderzoek, maar bieden ook mogelijkheden voor 

wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard. 

 

Opzet van de gevangenisregisters 

De meeste gevangenisregisters zijn zeer gestructureerd opgesteld. Deze registers hebben veel weg van 

een tabel, waarbij in iedere rij een nieuwe gevangene staat ingeschreven, en iedere kolom een 

vaststaande categorie gegevens bevat.  

Voor gemiddeld zes 

personen 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.  

 

 

 

 

 



Instructies per invoerveld 

Naast persoonsgegevens, willen we bij dit project ook graag dat informatie over de duur van de straf, 

de datum waarop de straf ingaat, de datum waarop de gevangene wordt vrijgelaten en eventuele 

eerdere vrijlating en het waarom en waarnaartoe wordt ingevoerd. Hieronder vind je wat en hoe je 

moet invoeren. Onder het kopje voorbeelden staat waar je welke gegevens kunt vinden op de scans.  

Velden met een * zijn verplicht. Dikgedrukte velden geven aan waar je de gevraagde gegevens kunt 

vinden op de scan als je er met de cursor overheen gaat.  

 

Zo ziet het invoerveld eruit.  

 

 

 

  



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.  

• Staan er meerdere voornamen, genoteerd ná de achternaam? Voer ze dan van boven naar 

onder in.  

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

invoeren.  

• 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 

De, van de, van der etc.  

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

staat.  

 

Achternaam* 

Vul in dit invoerveld de achternaam in van de gevangene.  

• Het tussenvoegsel hoef je niet nogmaals over te nemen.  

• Bij vrouwen wordt alleen de meisjesnaam genoteerd. Dus als er staat ‘echtgenote van ..’ hoef 

je dit niet te noteren. 

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

 www.meertens.knaw.nl/nfb, hier vind je veel familienamen terug. Zo 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 1900 genoemd? 

Vul dan @@-@@-1900 in, je kunt het ook met 00 aanvullen. 

• Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’01 in plaats 

van 1901). 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: @@-@@-@@@@ 

of 00-00-0000.  

 

 

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


Geboorteplaats* 

Plaatsen neem je ook letterlijk over. 

• 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. 

• Wordt er geen geboorteplaats vermeld, vul dan @@@ in. 

 

Beroep 

Beroepen neem je letterlijk over zoals het staat opgeschreven.  

• Ook hier worden af en toe afkortingen gebruikt. Je hoeft ze wederom niet op te lossen, tenzij 

er ‘idem’, ‘id’ of ‘als boven’ staat. Schrijf dan de tekst op waarnaar dit verwijst.  

 

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.  

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

gegevens. Je mag deze gegevens overnemen als je twijfelt waar het over gaat. Kijk soms ook 

een vakje verder of er ergens anders wel een misdrijf staat omschreven. 

• Staat er ‘in transport’ ? Dan voer je dit in. Het betekent dat de gevangene naar een (andere) 

strafgevangenis is overgebracht. 

• Staat er ‘als boven’, ‘idem’ of ‘id’? Dan noteer je waarnaar het verwijst (op de bovenstaande 

regel of de daar bovenstaande regel).  

 

Opgelegde straf 

Ook deze gegevens neem je letterlijk over, afkortingen hoef je niet op te lossen.  

• Cijfers blijven cijfers en letters blijven letters (Dus ‘twee maanden voer je niet in als 2 maanden 

of andersom). 

• Staat hier ‘in transport’? Laat het veld dan leeg en voer dit bij strafbaar feit in als je dit nog niet 

gedaan hebt.  

 

Gaat in op 

Dit betreft de datum waarop de opgelegde straf ingaat. De datum vul je zo in: dd-mm-jjjj.  

• 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 wat ontbreekt. 

• Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’01 in plaats 

van 1901). 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 datum vermeld, dan graag invoeren als: @@-@@-@@@@ of 00-00-

0000.  

 

Eindigt op 

Dit betreft de datum waarop de opgelegde straf eindigt. 

• Hiervoor geldt hetzelfde als bij het invoerveld ‘gaat in op’. 

 

Vroegtijdig vertrek op 

Dit betreft de datum waarop een eventueel vroegtijdig vertrek plaatsvond. Dit komt lang niet altijd 

voor, het veld kan je dus vaak leeg laten. Dit geldt ook voor de laatste twee invoervelden. 

• Hiervoor geldt hetzelfde als bij het invoerveld ‘gaat in op’. 

 

Reden vroegtijdig vertrek 

Dit neem je ook letterlijk over. 

• Afkortingen hoef je wederom niet op te lossen.  

• Vaak staat er ‘zie rubriek 16’, noteer precies deze tekst. Je hoeft niet op te schrijven wat er in 

rubriek / kolom 16 staat, want dat vul je in het veld ‘overgeplaatst naar’ in. 

 

Overgeplaatst naar 

Hier vul je in naar waar de gevangene wordt overgeplaatst. De instellingsnaam en de plaatsnaam neem 

je letterlijk over.  

• Afkortingen zoals SG (strafgevangenis), hoef je niet op te lossen, maar mag je als SG invoeren.  

• Ook plaatsnamen voer je in zoals het er staat en hoef je niet te moderniseren naar de huidige 

schrijfwijze.  

 

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 

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

uiteindelijk in de zoekmachine terecht. 

 



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

 

Verder  

Het kan wel eens voorkomen dat een 

notitiebriefje een aantal gegevens op de pagina 

bedekt. Voer in zo’n geval alles in wat je wel 

kunt lezen en laat de velden die je niet kunt 

invullen gewoon open. Indien het een verplicht 

veld betreft (herkenbaar aan het *), vul dan 

@@@@ in. Het scanbedrijf heeft van een 

dergelijke pagina meerdere scans gemaakt 

waarbij de aantekenbriefjes soms plat gescand 

zijn en soms omgedraaid. We krijgen van een 

dergelijke pagina op zo’n manier dus via 

meerdere keren invoeren toch de complete 

informatie binnen. De tekst op het 

notitiebriefje hoef je niet in te vullen.  

Daarnaast kunnen er scans tussen zitten die 

geen tabel met persoonsgegevens laten zien, 

maar bijvoorbeeld de kaft of het voorblad van 

het register zelf. Deze scans kun je overslaan 

door op de knop 'taak niet mogelijk’ te drukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De meest voorkomende fouten bij het invoeren:  

• Idem, id, ‘’, of als boven wordt letterlijk overgenomen. Het is de bedoeling dat je invoert 

waarnaar dit verwijst.  

• 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 worden 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.openarchieven.nl > bevat bevolkingsregisters van meerdere archiefinstellingen uit Nederland 

en België, waaronder die van Het Utrechts Archief. 

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  

  

http://www.openarchieven.nl/


Voorbeelden 

Wat voer je in?  

Voornaam: Johannes 

Tussenvoegsel: [leeg] 

Achternaam: Dobbelstein 

Beroep: Haringvisscher. Nu lst. soldt.  

Geboortedatum: 21-08-1894 

Geboorteplaats: Maassluis 

Strafbaar feit: Dienstweigering 

Opgelegde straf: Twee maanden 

Gaat in op: 04-07-1908 

Eindigt op: 02-09-1908 

Vroegtijdig vertrek op: dit veld laat je in dit geval leeg 

Reden vroegtijdig vertrek: dit veld laat je in dit geval leeg 

Overgeplaatst naar: dit veld laat je in dit geval leeg 

 

  



 

Het kan dus voorkomen dat iemand eerder wordt vrijgelaten of wordt overgeplaatst naar een andere 

locatie. Als dat het geval is, staat dat in kolom 13, 14 en 16.  

Wat voer je in?  

Voornaam: Cornelis 

Tussenvoegsel: [leeg] 

Achternaam: Joores 

Beroep: timmerman. Nu . Mil. Kanonier  

Geboortedatum: 25-02-1893 

Geboorteplaats: Haarlem 

Strafbaar feit: Verduistering door een ambtenaar 

Opgelegde straf: Vier maanden – prev. van 19 mei 1917 – 27 mei d.a.v. 

Gaat in op: 24-09-1918 

Eindigt op: 14-01-1919 

Vroegtijdig vertrek op: 17-12-1918 

Reden vroegtijdig vertrek: wetswijziging 

Overgeplaatst naar: R.M.I. Veenhuizen (de handtekening van de geleider voer je niet in) 

  



Veel voorkomende gevallen 

 

Veel voorkomende misdrijven zijn diefstal, heling, verduistering, landloperij etc. heeft iemand 

meerdere misdaden gepleegd? Vul dan alles gewoon in in één invoerveld.  

   

 

Het kan dus voorkomen dat iemand eerder wordt vrijgelaten of wordt overgeplaatst naar een andere 

locatie. Als dat het geval is, staat de datum, reden en locatie in de kolommen 13, 14 en 16.  

 

Regelmatig kom je R.W.I. Veenhuizen tegen, dat staat voor Rijkswerkinrichting Veenhuizen. 

Veenhuizen was een strafkolonie waar bijvoorbeeld veel landlopers en bedelaars naar toe werden 

gestuurd.  

 


