
  

Bijzonder zijn foto's van gevangenen. Voordat gevaarlijk 
geachte gevangenen uit de strafgevangenissen te 
Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, 
's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht werden ontslagen, 
stelde het ministerie van Justitie signalementen op en liet 
de vrij te komen gedetineerden fotograferen. 
Dit zogeheten Geheim register van ontslagen gevangenen 
begint in 1882 en loopt door tot 1897.

Dit register is te raadplegen op het Rijksarchief in Noord-
Brabant en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te 
Den Haag. Het CBG beheert ook het Algemeen 
Nederlandsch Politieblad 1852-1946, waarin in de rubriek 
'gesignaleerde misdadigers' de aanhouding wordt gevraagd 
van verdachten, bij verstek veroordeelden en ontsnapte 
gevangenen. 

Het Rijksarchief in Drenthe beheert een bijzondere collectie 
van zo'n 5.000 signalementskaarten van personen uit de 
rijkswerkinrichting te Veenhuizen 1896-1901. Het betreft 
zogenoemde verpleegden', duizenden landlopers en kleine 
criminelen uit het hele land. De Groningse, Friese en 
Drentse 'verpleegden' zijn al gepubliceerd in genealogische 
jaarboeken.

In de inschrijvingsregisters treft 
u vaak prachtige beschrijvingen 
van de gevangenen aan zoals de 
kleur van de ogen, de haren en 
de vorm van de neus. Vooral voor 
1886 zijn er ook aparte 
signalementregisters bewaard 
gebleven.



  



  

Stand der bevolking van de gevangenis in 1850 

A. Strafgevangenis Leeuwarden criminele mannen 

Capaciteit 1000 - sterkte op 31 dec 1850 - 780 mannen
B. Burgelijke en militaire Huizen van Verzekering

Capaciteit 200 - sterkte op 31 dec 1850 - 

74 mannen - 19 vrouwen -

Minderjarigen:
8 tussen 10 en 13 jaar
28 tussen 13 en 16 jaar
18 tussen 16 en 18 jaar
30 tussen 18 en 20 jaar 

Terwijl te Leeuwarden in 1858 een nieuwe vleugel aan het 
gesticht werd gebouwd, waarvan in 1861 vier zalen met 60, 
later vier grotere met 212 alcoven in dienst zijn gesteld. 
Leeuwarden: apart gedeelte van het Huis van Opsluiting en 
tuchtiging voor de veroordeelde minderjarigen vóór 1840, na 
1836 bron archief blokhuispoort



  



  


