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Inleiding
In zijn missive van 31 maart 1882 aan de Procureurs-generaal bij de Gerechtshoven, maakte de
Minister van Justitie A.E.J. Modderman bekend, dat hij vanaf eind mei 1882 bij wijze van proef een
Geheim Register van Ontslagen Gevangenen wilde laten uitgeven. In dit Register zouden voortaan de
fotoportretten, persoonsgegevens en justitiële antecedenten van "alsnog in het algemeen gevaarlijk te
achten gevangenen, die in de volgende maand zullen worden ontslagen" , worden opgenomen.
Onder deze categorie ex-gedetineerden schaarde de Excellentie alle recidivisten uit de
cellulaire of strafgevangenissen te Hoorn, Leiden, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht met een voltooide gevangenisstraf van meer dan twee jaar gemeenschappelijke, of meer dan
één jaar eenzame opsluiting en voorts alle vrijgelaten gevangenen uit het Huis van Opsluiting en
Tuchtiging te Leeuwarden. In het laatstgenoemde instituut - dat ingevolge de gestichtenwet van 1884
Bijzondere Strafgevangenis voor mannen werd genoemd - waren ook aan het einde van de
negentiende eeuw voornamelijk de 'zware' gestraften van Nederland ondergebracht; in concreto de
gedetineerden met een vrijheidsstraf van meer dan vijfjaar en gevangenen jonger dan achttien of
ouder dan zestig jaar met een detentiestraf van meer dan drie maanden.
De aanvankelijke proef die Modderman met het Geheim Register van Ontslagen Gevangenen
nam was klaarblijkelijk zó succesvol, dat de verschijning van het maandblad vanaf 1882 in totaal zo'n
veertien jaar werd gecontinueerd. De ontvangers waren vanaf hejfbegin uitsluitend de Procureursgeneraal bij de Gerechtshoven en de Officieren van Justitie. In een UfÉSr stadium kwamen daar de
officieren der marechaussee en commissarissen van politie in gemeenten met meer dan tienduizend
inwoners bij. Alle abonnees kregen van het Departement van Justitie de uitdrukkelijke instructie
zowel de inhoud als het bestaan van het Register geheim te houden om te verhinderen dat "welgezinde
ontslagenen in hunne pogingen om op eerlijke wijze aan den kostte komen, worden belemmerd."
Het in betrekkelijk grote oplage verspreiden van het Geheim Register met de bijbehorende
fotokaarten onder de dienaren van het gezag, heeft heden ten dage in de collecties van diverse
archiefinstellingen zijn sporen nagelaten. In meer of minder omvangrijke mate beschikken onder
andere het Centraal Iconographisch Bureau, het Rijksarchief in Noord-Brabant het Historisch
Centrum Leeuwarden en het Ryksargyf over een verzameling carte-visitepOTtrettten van de exdelinquenten. De behoorlijk complete collectie van het Ryksargyf bestaat uit een kleine
zestienhonderd exemplaren van de in totaal zestienhonderdnegenenzeventig uitgegeven foto's 7
Veel minder gangbaar dan het justitiële beeldmateriaal an sich, is de beschrijving daarvan in
de vorm van de gedrukte afleveringen van het Geheim Register van Ontslagen Gevangenen. Het
maandblad behoort niet tot het bezit van enige wetenschappelijke bibliotheek in Nederland en is
evenmin gesignaleerd in de cumulatieve catalogus van periodieken van de Koninklijke Bibliotheek.
Een (onvolledige) reeks exemplaren van het Register over de periode van mei 1882 tot januari 1890
(nummers 1 tot en met 1028) bevindt zich wél in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor
Genealogie te 's-Gravenhage, dat de inhoud van het maandblad in 1991 in geêxcerpeerde vorm in zijn
jaarboek publiceerde. Pas enige tijd na het verschijnen van deze summiere gealfabetiseerde index,
slaagde het Rijksarchief in Noord-Brabant erin om de serie afleveringen van het Geheim Register van
Ontslagen Gevangenen over het tijdvak 1882 tot en met 1896 (nummers 1 tot en met 1677) gedeeltelijk met gebruikmaking van fotokopieën - te completeren. Een kopie van de Brabantse
verzameling is bij dezen aan het Ryksargyf overgedragen.
Het bezit van een uitvoerige beschrijving van de justitiële cartes-visites is voor het Friese
Rijksarchief in het bijzonder van belang, omdat een niet onaanzienlijk gedeelte van de in het Geheim
Register opgenomen ex-gedetineerden zijn straf in de Leeuwarder Bijzondere Strafgevangenis heeft
uitgezeten. Het 'visuele' spoor dat een gevangene in het Register heeft achtergelaten, is daardoor
betrekkelijk eenvoudig met behulp van de ten Rijksarchieve berustende archivalia van het
gevangeniswezen verder te documenteren.
Voor delinquenten die niet alleen in de Friese hoofdstad gevangen hebben gezeten, maar ook
door één van de Friese rechterlijke instellingen voor hun misdrijven zijn vervolgd, is het in aanvulling
op de penitentiaire documentatie bovendien mogelijk om de papieren weerslag van de ter zake
gevolgde rechtsgang uit de justitiële archieven op te diepen. In het navolgende zal het laatstgenoemde
inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een beknopte case study van het proces tegen 'No. 138':
de Deinumer kleermakersleerling Sierk Comelis Halma.

Het verhaal achter een foto - de zaak Sierk Cornelis Halma
In het Geheim Register van Ontslagen gevangenen prijkt tussen de namen van enkele andere
gedetineerden uit het Leeuwarder Huis van Opsluiting en Tuchtiging onder nummer 138 de naam van
de zevenendertigjarige Sierk Cornelis Halma uit Deinum. Een delinquent die - zo valt uit het Register
op te maken - in 1883 een gevangenisstraf van ruim dertien jaar wegens moedwillige brandstichting
achter de rug had en die zich tijdens die detentieperiode goed had gedragen. Een gevangene
bovendien, die het kleermakersambacht én de schrijfkunst machtig was, die 1,72 meter mat en die als
meest opvallende lichaamskenmerk een lidteken aan zijn voorhoofd had. Ondanks het voortreffelijk
gedetailleerde beeld dat het Geheim Register door deze beschrijving van de persoon van Sierk Halma
geeft, blijven de precieze toedracht en omstandigheden van het door hem begane delict in de nevelen
van een algemene terminologie gehuld.
N°. 138, HALIIA, Sierk Cornelis, oad 37 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Ktigwierum, laatst
gewoond hebbende te Deinum, lang 1.72'meter, baar en
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neosbreed,
mond groot, kin. rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur
gezond, bijzondere teekeoen: lidteeken aanbet voorhoofd: —
™. I JL „ , • ,
,„M .
._
•, . ,
., L .
Werd 27 September J869 door het .provinciaal gerechtshof
In Friesland, wegens moölwüligebrandstichting:, veroordeeld
tot 15 jaar tuchthuisstraf.

Hij genoot 18 maandea-A&leg, -wordt den 26 Mei a. s.'uit
de strafgevangenis te Lt&ttw&rdeji ontslagen, en zal zich tor
ontvangst ïijner uitg-tanakas bogevea naarJelaum, gemeente
Leeuwaiderndeel.
. ZHn p.H,irnn. \n ,i- ,„,,„„-„„;„ _«„ 1 •, -n-.
i r. s
, e ' a e tfevftngeni8 wa3 goed. Hu was werkzaam
als kleermaker.
JJJ; j . f t n sc [i r ij V011i
-

De inschrijving van Sierk Cornelis Halma in het Geheim Register van Ontslagen Gevangenen
Geheim Register (1883), 37-38).

(Bron:

De primaire informatie dienaangaande is - althans waar het de zaak Halma betreft - niettemin
vrijwel volledig te traceren in de Friese justitiële en penitentiaire archieven. Eén van de vroegste
bronnen waarin Halma's naam met betrekking tot zijn in 1869 gepleegde brandstichting opduikt, is het
'Register houdende aantekening van strafzaken die door de raadkamer na vooronderzoek werden
doorverwezen naar de Procureur-generaal van het Gerechtshof.' ' Uit dit archiefstuk blijkt dat de
raadkamer van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden op 24 augustus 1869 inzake het
brandstichtingsproces tegen Sierk Cornelis Halma besloot om diens zaak - gezien het ernstige karakter
daarvan - niet bij de Arrondissementsrechtbank aanhangig te maken, maar deze door te verwijzen naar
de Procureur-generaal van het Leeuwarder Gerechtshof.
Het archivalische vervolg van het proces Halma bevindt zich als gevolg van deze ordonnantie
dan ook in de bescheiden van het Provinciaal Gerechtshof van Friesland. Het aldaar opgemaakte
'Arrest van renvooi112 van 28 augustus 1869 doet blijken dat óók het Hof op basis van de gestelde
aanklacht wegens moedwillige brandstichting en het daarbijbehorende bewijsmateriaal van oordeel
was dat de rechtszaak tegen Sierk Cornelis Halma in eerste aanleg op één van zijn terechtzittingen
moest worden behandeld. Eind augustus 1869 werd de naam van de beklaagde dan ook op de 'Rol van
criminele strafzaken' ingeschreven, waarbij de behandeling van Halma's zaak voor de terechtzitting
van 27 september werd geagendeerd.
Met name uit het requisitoir van de Procureur-generaal1 , het ter zitting opgemaakte proces15
verbaal en het daarna door het Gerechtshof tegen Sierk Halma gewezen arrest6, blijken de ware
feiten en omstandigheden met betrekking tot het door hem gepleegde misdrijf. Uit de archivalia komt
evident naar voren dat zich in het leven van Sierk Cornelis Halma meerdere dramatische
gebeurtenissen hadden voorgedaan, die hem uiteindelijk op het criminele pad brachten.
Sierk Cornelis Halma was op 26 september 1845 in Engwierum geboren als zoon van de
plaatselijke verver Cornelis Halma en zijn echtgenote Baukje Bodenhausen. Exact op zijn eerste
verjaardag stierf zijn moeder, waardoor Sierk al vanaf zijn prilste jeugd als (half)wees door het leven
ging. Naarmate hij wat ouder werd en zijn lagere school had afgerond, werd hij gedreven door een
ambitie om kleermakersbaas te worden. Een niet onbelangrijke invloed op zijn beroepskeuze zal zijn
oom en voogd Rinse Sierks Halma hebben gehad, die in het dorp Jelsum een eigen kleermakersatelier
dreef. Het lag voor de hand dat de jonge Sierk bij zijn oom in de leer ging, wat uiteindelijk ook

gebeurde. Gedurende de twee jaar dat hij bij Rinse inwoonde, raakte Sierk in diens houding en
gedragingen echter in toenemende mate teleurgesteld. In plaats dat zijn voogd zijn beste beentje
voorzette om hem te helpen in de verwezerdijking van zijn verlangen om kleermakersbaas te worden,
ondernam Rinse Halma niets om zijn neef en protégé qua carrière vooruit te helpen.17
De frustraties die zich daardoor van Sierk meester maakten, zullen er mede de oorzaak van
zijn geweest, dat hij zich in de tweede helft van de jaren 1860 op het pad van de misdaad begaf. Uit
het brandstichtingsarrest van het Leeuwarder Gerechtshof van 27 september 1869 blijkt dat Halma
eerst in 1867 voor een crimineel delict met de Justitie in aanraking was gekomen.1 Wegens een
toentertijd gepleegde nachtelijke woninginbraak was hij op 27 februari van dat jaar tot drie maanden
eenzame opsluiting veroordeeld door het Provinciaal Gerechtshof te Groningen; een strafzaak waarvan
de gerechtelijke archivalia zich bevinden bij de Groninger Archieven, maar waarvan desondanks in de
bij het Ryksargyf berustende 'Index op namen van veroordeelden door het Provinciaal Gerechtshof
Groningen1 een spoor is te achterhalen.
De drie maanden solitaire detentie die Sierk Halma in 1867 onderging, leidden er niet toe dat
hij na zijn vrijlating als rechtschapen burger in de Friese maatschappij terugkeerde. Alhoewel hij onder
de valse naam Sierk Huizenga als kleermakersleerling werk vond bij de Deinumer snijder Anne de
Boer, liet de gedachte aan het plegen van een ernstig misdrijf hem niet los. Het was voornamelijk de
vergaande wrok tegen zijn oom Rinse, die Sierk in het najaar van 1869 opnieuw met het politieeljustitiële apparaat in aanraking bracht.
Uit een brief aan Theunis Wybes Kammenga - de broer van zijn minnares - blijkt dat Halma
al vóór de zomer van 1869 het idee had opgevat om zijn oom in het ongeluk te storten door hem van
alle have en goed te beroven. De gruwelijke tenuitvoerlegging van deze wraakzuchtige gedachten
vond plaats in de vroege ochtend van 19 juli 1869. Vanuit Leeuwarden, waar juist een jaarmarkt
plaatsvond, begaf Sierk zich toen kort na middernacht in het bezit van enkele lucifers naar de woning
van Rinse Halma te Jelsum. Aangekomen op diens erf zette hij een naast het huis opgetaste hooiberg
op meerdere plaatsen in brand, met het doel om de woning van Halma - waarin ook enkele andere
gezinnen woonden - te verwoesten. Anders dan Sierk zich van tevoren had bedacht, werd de
hooibrand in een vroegtijdig stadium opgemerkt door de passanten Pieter Kuiphof en Jan Damsrna, die
de bewoners waarschuwden en mede konden voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. Direct nadat de
beginnende brand was geblust, constateerde Rinse Halma dat er sprake moest zijn van brandstichting.
In de voorgaande periode had hij beslist geen last gehad van hooibroei, zodat een zelfontbranding kon
worden uitgesloten. Het vermoeden dat zijn wraakzuchtige neef Sierk weleens de dader van de
brandstichting kon zijn, uitte Rinse onmiddellijk zonder enige schroom aan de toegesnelde
veldwachter Sybe Pieters van der Steeg.
Omdat de brand bij Rinse Sierks Halma - die eenvoudig tot de dood van meerdere in het huis
aanwezige personen had kunnen leiden - in Leeuwarderadeel nogal wat opzien baarde, kreeg Van der
Steeg van de burgemeester de opdracht mee om met name 's nachts bijzonder waakzaam te zijn. In
zijn functie als Hulpofficier van Justitie nam de burgervader de verdachte Sierk Cornelis Halma
bovendien een verhoor af, zonder de laatstgenoemde echter in staat van beschuldiging te stellen.
Omdat Sierk door de ondervraging vermoedde dat het door hem gepleegde misdrijf spoedig geheel
zou worden ontrafeld, begaf hij zich in de nacht van 1 op 2 augustus 1869 opnieuw naar Jelsum om
Rinse Halma's hooiberg andermaal in vlam te zetten. Nog voordat hij aan zijn tweede poging tot
brandstichting kon beginnen, werd hij evenwel opgemerkt door de alerte veldwachter Sybe van der
Steeg.20
Kort nadat hij door Van der Steeg op verdenking van brandstichting was aangehouden, legde
Sierk Cornelis Halma aan de politiebediende een volledige bekentenis af. Mede daardoor achtte het
Gerechtshof van Leeuwarden hem enkele weken later ter terechtzitting schuldig aan "het moedwillig
in brand steken van eenen oogst, zijnde eene brandbare stof, die zoodanig geplaatst was, dat zij den
brand aan gebouwen moest mededeelen, waardoor het te voorzien was dat eenig menschenleven in
gevaar kan worden gebracht"21 Op grond van artikel 434 van het Wetboek van Strafrecht en conform
de eis van de Procureur-generaal, veroordeelde het Hof bij zijn arrest van 27 september 1869 Sierk
Cornelis Halma dientengevolge tot de doodstraf te voltrekken door ophanging én tot de betaling van
de gerechtskosten a ƒ 55,665. Verder bepaalde het Gerechtshof dat ter lering van de bevolking een
uittreksel uit het rechterlijke vonnis openbaar moest worden aangeplakt in de gemeenten Leeuwarden,
Leeuwarderadeel en Menaldumadeel.

Nadat het arrest door de president van het Gerechtshof tegen Sierk Halma was gewezen, kon
de laatste terugkeren naar zijn gevangeniscel in het Leeuwarder Huis van Justitie. In deze penitentiaire
inrichting verbleef hij volgens het 'msclirijvingsregister' sinds 10 september 1869.23 De daaraan
voorafgaande weken had hij als verdachte doorgebracht in het Huis van Arrest, waar hij eerst op 2
augustus 1869 - de dag van zijn aanhouding door Van der Steeg - als gedetineerde was
ingeschreven. De belangrijkste oorzaak voor zijn overbrenging van hieruit naar het Huis van Justitie,
was het feit dat Sierk door het arrest van renvooi van het Gerechtshof van 28 augustus 1869 van
verdachte tot beschuldigde van de moedwillige brandstichting bij het huis van zijn oom was
geworden.
Twee dagen nadat de meervoudige kamer van het Leeuwarder Gerechtshof hem de zwaarste
straf had opgelegd, wendde Sierk Cornelis Halma zich vanuit zijn cel schriftelijk tot het Haagse
Departement van Justitie. Blijkens het 'Register ter aantekening van verzoekschriften om gratie te
bekomen* 2 , werd zijn request op 29 september 1869 naar de hofstad doorgezonden. Halma's poging
om door een gratieverzoek het leven te kunnen behouden, kreeg op 10 november 1869 zijn definitieve
beslag. Door een Koninklijk Besluit dat zich thans bevindt in de archiefcollecties van het Algemeen
Rijksarchief, beschikte het staatshoofd koning Willem III op die datum dat de doodstraf opgelegd aan
Sierk Cornelis Halma zou worden omgezet in een vrijheidsstraf voor de duur van vijftien jaar. 26

Sierk Cornelis Halma, gefotografeerd in het jaar 1883
(Bron: Fotocollectie behorend bij het Geheim Register van
Ontslagen Gevangenen 1882*1896; Archief Arrondissementsrechtbank Leeuwarden; toegang 18-02, inv.nrs, 1633
en 1634, nr. 138; Rijksarchief in Friesland).

Na zijn gratiéring zat Halma zijn gehele detentie uit in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging
te Leeuwarden, waarheen hij volgens het 'Inschrijvingsregister' op 17 november 1869 vanuit het Huis
van Justitie werd overgebracht. Uit het 'Controleregister' van de strafgevangenis blijkt dat Halma
tijdens zijn langdurige verblijf binnen de gevangenismuren zijn oude beroep als kleermaker opvatte en
onder meer werkzaam was als spinner en spoeler in het penitentiaire confectie-atelier. Verder vermeldt
het 'Controleregister* dat zijn gedrag binnen het Leeuwarder gevang zonder meer als goed was te
kwalificeren: tussen 1869 en 1883 werd Sierk slechts tweemaal wegens een klein incident met vier
dagen cachotstraf berispt.2S
Het is mede dit goede gedrag geweest, dat er aan ten grondslag lag dat aan de brandstichter
Halma meerdere malen bij Koninklijk Besluit 'afslag' werd verleend. De totale duur van zijn
vrijheidsstraf werd hierdoor in totaal met achttien maanden verkort, waardoor de gevangenispoorten
zich voor Sierk Halmaten langen leste op 26 mei 1883 openden.29 Dit geschiedde echter niet voordat
hij als oud-gevangene van het Leeuwarder Huis van Opsluiting en Tuchtiging op de gevoelige plaat
was vastgelegd. Onder 'No. 138* werden zijn beeltenis, signalement en criminele staat van dienst in de
vorm van het Geheim Register van Ontslagen Gevangenen in het voorjaar van 1883 aan de daarop
geabonneerde justitiedienaren in den lande verzonden. Doordat hun beeldarchieven jarenlang zijn
bewaard en thans een bestanddeel vormen van de openbare archiefcollecties, is het heden ten dage
mogelijk om het historisch onderzoek naar laat negentiende-eeuwse strafrechtspraak zowel schriftelijk
als visueel te documenteren.

Leeuwarden, december 2001
Alexander Tuinhout
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werden doorverwezen naar de Procureur-Generaal van het Gerechtshof (...) 1867-1881
Archief Arrondissementsrechtbank Leeuwarden
Toegang 18-02, inv.nr. 75
Rijksarchief in Friesland

Rol van criminele strafzaken in eerste aanleg 1854-1871
Archief Gerechtshof Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr. 29
Rijksarchief in Friesland

ï±

Arresten vanrenvooi 1868-1871
ArchiefC ferechtshc f Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr 293. nr. 1956
Rijksarchief ïn Friesland

J

Processen-verbaal van de terechtzittingen
van criminele zaken 1868-1870
Archief Gerechtshof Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr. 51, nr. 1225
Rijksarchief in Friesland

Arresten van criminele zaken 1869-1871
Archief Gerechtshof Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr. 84, nr. 2519
Rijksarchief ïn Friesland

Register ter aantekening van verzoekschriften
om gratie te bekomen 1849-1877
Archief Gerechtshof Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr. 271, nr. 331
Rijksarchief in Friesland

Index op namen van veroordeelden door het
Provinciaal Gerechtshof Groningen 1838-1875
Archief Gerechtshof Leeuwarden
Toegang 17, inv.nr. 255
Rijksarchief in Friesland

"

I

I Koninklijke Besluiten. |
' Algemeen Rijksarchief I
l

1

Archief Provinciaal Gerechtshof Groningen i
Groninger Archieven

j

Inschr ijvingsr e gister van het Huis van Arrest
te Leeuwarden 1869-1871
Archief Gevangeniswezen
Toegang 50, inv.nr. 740
Rijksarchief in Friesland

Inschrijvtngsregister van het Huis van Justitie
te Leeuwarden 1867-1882
Archief Gevangeniswezen
Toegang 50, inv.nr, 764
Rijksarchief in Friesland

Inschrijvingsregister van het Huis van Opsluiting
en Tuchtiging te Leeuwarden 1861-1872
Archief Gevangeniswezen
Toegang 50, inv.nr. 50
Rijksarchief in Friesland

Controleregister van het Huis van Opsluiting
en Tuchtiging te Leeuwarden 1869-1871
Archief Gevangeniswezen
Toegang 50, inv.nr. 692
Rijksarchief in Friesland

Geheimregistef^aa-ontslaÈetf.gevangenen 18824896

Fotocollectie behorend bij het Geheim register
van ontslagen gevangenen 1882-1896
Archief Arrondissementsrechtbank Leeuwarden
Toegang 18-02, inv.nrs. 1633 en 1634
Rijksarchief ïn Friesland

Appendix II - Lijst van carte-visite fotoportretten bij het Geheim Register van
Ontslagen gevangenen, die ontbreken in de collectie van het Rijksarchief in Friesland

Nummer
van het
Register

Naam van de ontslagen gedetineerde

1
17
18
53
62
76
83
101
104
108
126
127
133
208
355
356
486
516
517
518
519
520
521
522
523
524
527
528
530
533
534
535
539
541
542
543
613
614
623
715
719
749
786

DAVIENA. Jacobus Johannes
BERG, Nicolaas, van den
DELDDC Abraham
MAYER, Henricus
WIT, Johannes Klaas, de
MEIJER, Theodorus Comelis
FOPPE, Lourens
UHLMAN. Wilhelm Frederik
UNEN. Johannes, van
MI DDELBOSCH. Jan
SCHAAPHOK, Johannes Jacobus
KUYK, Willem Hendrik
DANIELS, Pieter
BISSCHOFF, Marcellus
SMTIH, Neeltje
PASTOR, Johannes Christiaan
ALTENBERG, Hendrik
ALTER, Abraham
LUTGENDORFR Renske
FOKKENS, Hart
SANNEN. Petrus
ERBÉ, Pieter Hendrik
PERONNÉ, Christiaan Matthijs
KATWIJK, Paulus, van
BRABANDER, Franciscus Bcmardus Hendricus. de
DUUKERS. CasperJoseph
ENGELE, Josef Christiaan
OOSTEN, Dirk
POOT, Franciscus Jacobus
KEBVITS, Henri Petrus
BUSMAN, Sikke
CASTOROP, Jeanette
KOP, Karel Franciscus Hendrik
KAPER, Hendrik, de
BOTH, Johannes
REUKEWAART, Lodewijk
DIJKSTRA, Pieter Alles
OLM, Otto, van
JUNG, Carel Hendrik
GROOT, Lambertus, de
REISS, Flits Bernard
PIETERS, Jan
Vervallen registernummer

Nummer
van het
Register

Naam van de ontslagen gedetineerde

841
868
870
890
1042
1044
1049
1051
1065
1075
1077
1079
1080
1082
1085
1086
1089
1092
1097
1100
1103
1123
1211
1214
1237
1239
1242
1244
1248
1284
1288
1290
1291
1293
1295
1302
1303
1314
1315
1323
1324
1345
1382
1418
1442
1443
1451
1455
1471
1474

PLANKEN, Willem
HANJA, Johan Adam
ASSEM, Hubertus, van den
NIEUWENHUIZEN, Christoffel Gerrit
HELSLOOT, Johanna
WOLDE, Johanncs Petrus, van
WESTRUM, Hendrikus
JANSSENS, Willem
BOXTEL, Adriaan, van
BOER, Johanna Cornelia. de
SCHAAPHOK, Johannes Jacobus
HARING, Jacobus
WIELINGA. Dirk Jan
ALBERTS, Jan
RIJSSELBERGE, Jcan Pierre Theodore, van
RIEKE. Pietcr Wilhelm
BEHAGEL, Johannes Frederik Hendrik
VERHAGEN, Christiaan Wilhelmus
KOOL, Jan
BLOEMINK, Willem Reinier
VRIES, Lieuwe, de
POPMA, Antje
KOK. Harmina
STRUBOSCH, MariaGeertruida
HEES, Geertruida, van
BAKKER, Marcns
HEMKES, Janke
EEKEREN, Johanna Maria, van
KIERS, Hendrik
N1COLAAS, Sophia Maria
PAS. Dirk Willem
DODMOND, Jan
REENEN, Johannes, van
HOEFMAN, Christiaan
LEIKEBUSCH, Emile
WIERINGA, Comelis
TILBURGS, Hendricus
PRONK, Frederik
BERKEL, Machiel
N01JE, Amhrozius Bcrnardus. de la
LIL, Frederik Carel Lodcwijk, van
WUMKES, Johanna Adri an a A1 i da
RAS, Elisabelh
SMEDEN, Bouke, van
WEETELING, Trijntje
POLLAERD, Jan Mathijs
DUrrSCH,Jan
SLEEP, Marinus
ALDERHOUT, Jan
HOEFMAN, Christiaan

Nummer
van het
Register

Naam van de ontslagen gedetineerde

1484
1548
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1602
1611
1621
1629

B1RKEL, Julius Comelis
DIJK, Tjeerd Arjens, van
SCHUILING, Jan
WERNER, Friedrich Heinrich
HEETEN, Geertruida, den
TAKKEN, Klaas
HUIJGENS. Petrus Egbcrt Antonie
EVERS, Comelis
MOLT, Hendrikus Johanncs
BATENBURG, Eduard KarcI August, van
FAULHAUBER, Franciscus Josephus Hubertus
BREEDVELD, Simon
BROUWER, Hendrik Bote
VISSER, Hendrik
KONING, Salomon. de
OOSTENMEUER, Paul Theodoor
STEVENS, Frederik Charles
HEETVELD, Marinus
LIPPE. Henricus Johanncs
WENNINK, Rachel
NIJNATTEN, Franciscus, van
N1EROP, Arnold

