
MISSIVE van den Minister van Justitie van 
31 JtfaaW-1882, Me af deeling, fflBSÈ 
GEHEIM. 

Aan Heeren Procureurs-Generaal bij de Geregtshoven. 

De ondervinding heeft aangetoond, dat de thans gebruikelijke 
maaregel om aan de betrokken ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie kennis te geven van het ontslag van gevangenen, 
die door de Commissie van Administratie nog gevaarlijk worden 
geacht en van de plaats alwaar zij hunne uitgaanskas ia ont
vangst zullen nemen, weinig aan de bedoeling beantwoordt, 
omdat de ontslagen gevangenen meestal tot het ontvangen 
hunner uitgaanskas met-opzet juist die gemeer.te opgeven waar 
zij .voornemenŝ  zijn zich niet te vestigen. 

Hieraan is niets te veranderen daar een ontslagene geheel 
vrij behoort te blijven in de keuze der plaats, waar hij zich 
wil vestigen en het hem bovendien vaak noodzakelijk zal zijn 
in meerdere gemeenten naarvoor hem geschikten arbeid te zoeken. 

Het is intusschen van overwegend belang dat het der Justitie 
en Politie op eenigeriei wijze gemakkelijk worde gemaakt zekere 
categorieën ontslagenen in het oog te houden, zoo vaak zij 
zulks wenschelijk oordeelt;: — en ik stel mij daarom voor dit 
op de volgende wijze te regelen.;-.-<J-;«. .'•.:.-*: / 

Door mij zal een proef worden genomen met het uitgeven 
van een Geheim MegUter van ontslagen gevangenen, — aan het 
einde van" iedere maand, —-waarin zullen ^worden vermeld 
de namen ]%yoornamen, — kortom het geheele signalement 
en voorts ^dë&erde^e^aijzonderheden betreffende alsnog in het 
algemeen. gévaai^kSé^acMé^^evangenen.,^9ie idjde volgende 
maand^üUeS^c^ 
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Hel komt mij weiucholijk voor hierin op te merken: • 

a. alle personen, die uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
worden ontslagen; 

h de recidivisten, die uit de strafgevangenissen te Hoorn, 
Leiden en 's Hertojenbosch of uit de cellulaire gevangenissen 
te Rotterdam, Amsterdam of Utrecht worden ontslagen na voor 
eene tweede of volgende keer eene straf van minstens 2 jaar 
gemeenschappelijke of 1 jaar eenzame opsluiting te hebben ' 
onlergaan. 

Het is mijne bedoeling dat dit Geheim Register beperkt blijve 
tot eene kennisgeving van datgene wat tot op het oogenblik 
van bet ontslag bekend is. Berichten betreffende het gedrag , 
de woonplaats etc der daarin vermei Jen na hun ontslag zullen 
er dan ook later niet in worden opgenomen. Evenwel kunnen 
de Officieren van Justitie er gereeJc aanleiding in vinden — voor 
zooverre zulks nog niet is geschied " i e d e r een afzonderlijk 
register aan te leggen, waarin zij zoowel omtrent enkele ont
slagenen als omtrent andere verdachte personen , plaatsen , etc. 
binnen hun arrondissement, hunne aanteekeningen houden en 
bijhouden, — en waardoor zij zich in staat zullen stellen elkander 
onderling soms zeer belangrijke inlichtingen te verstrekken. 

Voorts merk ik nog op dat in het signalement het > schrift" 
van den gevangene niet is opgenomen. Daar het echter vaak 
nuttig kan zijn zoo bij een geregtelïjk onderzoek daarover kan 
worden beschikt, zijn de gevangenisbesturen uitgenoodigd een 
gewearmerkt » schrift " van iederen in het Geheim Register te 
vermelden ontslagene', die schrijven kan, onder zich te behouden 
ten einle het later den Officieren van Justitie op hunne aan-
vrage ten 'gebruike te kunnen toezenden. ' 

ósStTen einde de bruikbaarheid van het Geheim Register verder 
i'̂ Égtcuverzekeren zijn door mij maatregelen genomen dat van alle 
ïfeVpèrêönen; die daarin worden opgenomen; tevens photographische 
J^ik)Hret^.wpïden gemaakt. Deze zulleiUnj het Register bebooren 
;4^nie^reKjk^^tonede worden verzondenLjjten einde verwarring 
iS^^^S^önïë^fea l ih e i inumraer vanjhét signalement in het 

ï&SfrÊ'^ ma 
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Register tevens op de achterzijde van het portret worden aan-
geteekend. 

Het Register met bybehoorend portret zal — onder couvert — 
uitsluitend aan Ü Wel Edel Gestr. en aan de Officieren van 
Justitie worden verzonden. Doch het is mijn uitdrukkelijk ver
langen dat er een teer voorzichtig gebruik van worde gemaakt. 
Het blijve aan U en aan de Officieren van Justitie overgelaten 
naar omstandigheden te beooxdeelen welke roededeelingen, na 
ontvangst van het Register, aan de hulpofficieren binnen hun 
ressort behooren gedaan te worden; — maar het zij hun bij* 
zonder aanbevolen dezen en den hun ondergeschikten politie
beambten slechts bekend te maken met den inhoud of met bet 
portret voor zooverre zulks door de belangen van den dienst 
bepaald wordt gevorderd, en voorts door eene zorgvuldige 
berging te voorkomen dat anderen er ongeroepen kennis van 
nemen. 

Immers: — al is het in het belang der maatschappij nood
zakelijk dat ter bescherming harer&ut «n veiligheid de gelegen
heid wordt verschaft des verlangd de gevaarlijk geachte ont
slagenen in het oog te houden, — dit zal er niet toe mogen 
leiden dat de welgezinde ontslagenen in hunne pogingen om 
op eerlijke wijze aan den kost te komen, worden belem
merd. 

Van daar dat niet alleen de inhoud, maar ook het bestaan 
van het Geheim Register en van de portretten zelven zooveel 
mogelijk geheim moet worden gehouden (zoodat — bij het ver* 
strekken van inlichtingen — door Ü Wel Edel Gestr. of door 
de Officieren van Justitie de bron niet moet wnrden vermeld), 
en dat ik aan de verspreiding geene verdere uitbreiding wensch 
te geven. 

Ten slotte voeg ik hier nog bij dat — zoo j in buitengewone 
gevallen, die opneming van hétsignalement c a . in het Geheim 
Register wenschelijk wordt geoordeeld van een' gevangene, 
die niet tot de twee bovengenoemde categorieën behoort en toch 
bijzonder gevaarlijk wordt geoordeeld, een daartoe strekkend 
voorstel door Uwe tusschènkomst door mij zal worden ingewacht. 
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In het einde van Mei a. s. zal liet eerate nummer van het 
Geheim Register gorden verzonden. 

JSen genoegzaam aantal exemplaren dezer Circulaire gaat 
hiernevens. U "Wel Edel Gestr. gelieve die aan de OrBcieren van 
Justitie binnen Uw ressort te doen toekomen. 

• De Minister mn Justitie, 

A. E. J. MODDERMAN. 



N". 1. ÖAVIENA , «Facobu§ Jfofiannes, oud 47 jaar, 
r.rbeider, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst wonen
de te Oldenzaal, lang 1.712 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd laag, oogen grijsbruin, neus breed, mond ge 
woon , kin breed, baard zonder, aangezïgt breed, kleur 
gezond : — 

"Werd bij vonnis van de regtbank te Almelo in 1861 wegens 
diefstal veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf; — bij vonnis 
van dezelfde regtbank in 1876 wegens frauduleus vervoer tot 
7 dagen gevangenisstraf; — bij vonnis van dezelfde regtbank 
in 1878 wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf; — 
en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 20 
Mei 1880 wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 2 Junij e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Oldenzaal begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk j hij is ontevreden, 
van aard. Hij was als wever'werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

m 2. WILLEMSKN, JOHAMNA' HBNDHIKA , oud 22 jaar, 
dienstbode, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Zutphen, 
laatst wonende te Alkmaar, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd breed, oogen bruin, neus spits, mond smal, 
kin rond , aangezicht rond, kleur gezond: — 

"Werd bij arrest van het geregtshof te Amsterdam.dd. 31 Dec. 
1878 wegens crim. diefstal veroordeeld tot' 2 jaar celstraf en 
laatstelijk bij arrest van hetzelfde geregtshof in hooger beroep 
dd:. 12 Julij 1881 wegens diefstal in dienstbaarheid tot i jaar 
celstraf. 

Zij wordt deii 7 Junij e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Amsterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst fcarer uitgaans
kas naar Alkmaar .begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed;. zij doet zich gaarne 
anders icor oan zij werkelijk is. Zij was als naaister werkzaam. 

Zij kan schrijven. . 
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N*. 3. van W E I J £ , Antonle , oud35jaar, kleermaker, 
gehuwd, Protestant, geboren te Wateringen, laatst wonende 
te Bergscuenboek, lang 1/731 meter, baar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blaauw, neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder , aangezigt rond, kleur gezond: — 

Werd bij vonnis van den krijgsraad 5de mil. afd. in 1867 
wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf; — bij 
vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1871 wegens diefstal 
tot '/i i&ar celstraf; — bij arrest van hei provinciaal geregtshof 
van Zuidholland In 1872 wegens diefstal tot 3 jaar gevange
nisstraf; — en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's G-a-
venhage dd. 16 Dec. 1876 wegens diefstal van vee uit de weide 
tot 5 jaar tuchthuisstraf en nog bij arrest van het geregtshof 
te Arnhem in booger beroep dd. 20 Maart 1877 wegens diefstal 

- tot 1 jaar gevangenisstraf. 
Hij werd in het vorige jaar uit de strafgevangenis te Leeuwar

den naar die te Hoorn overgebragt, — wordt daaruit den 19 
Juuij e. k. ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was echter 
niet vrij van veinzerij. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N*. 4. CAESt A n t h o n l u s , oud 44 jaren, arbeider, ge
huwd, Koomsch-Katholijk, geboren te 's Heerenboek, laatst 
wonende te *a Heer-Areudskerke, lang 1.7 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Middelburg dd. 8 Oei. 
1866 wegens mishandeling veroordeeld o. a. tot 8 dagen celstraf; 
bij arrest van bet provinciaal geregtshof van Zuidholland dd. 
17 Aug. 1872 wegens mondelinge bedreiging met moord 
onder voorwaarde tot 1 maand celstraf; — en laatstelijk bij 
arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 20 Sept. 1877 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 22 Junij e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 'sHeerenhoek begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed; hij was als 
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reiniger bij den huisdienst 'werkzaam en genoot 3 maanden 
afslag. 

Hij kan schrijven. 

N°. 5. HAA, Conslnniyn J a l l u * F r c d c r l k , oud 38 
jaar, reiziger en zaakwaarnemer, weduwnaar, Protestant, 
geboren te Utrecht, laatst wonende te Haarlem, lang 1.73 
meter, baar donkerbruin, wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, 
oogen grijs, neus met breede vleugels, mond klein, kin bedekt, 
baard bruin, aangezigt ovaal, kleur bleek, met een kliergezwel 
aan den hals: — 

Werd bij arrest van het geregtshof te Amsterdam in 
liooger beroep dd. 24 Dec. 1878 wegens opligting veroordeeld 
tot 18 maanden celstraf; — en laatstelijk bij arrest van het
zelfde Hof mede in hooger beroep dd. 16 Mei 1881 wegens soort
gelijk misdrijf tot 15 maanden celstraf. 

Hij wordt den 22 Juntje. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen en schijnt voornemens te Utrecht te blijven. 
Zijne kleine uitgaanskas zal hem bij zijn ontslag worJen ter 
hand gesteld. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed ; ditmaal minder 
pretentieus dan de vorige keer. Hij is een avonturier en falsaris, 
hoogmoedig, onopregt, lichtzinnig en tevens wrevelig van humeur. 
Hij was meestal ziekelijk en met papierplakken werkzaam. 

Hij kan zeer goed schrijven. 

K". G. ten KLEI J , K l a a s , oud 54 jaar, schippersknecbt 
of ook wel polderwerker, weduwnaar, Protestant, geboren te 
Hoogeveen, laatst wonende te Amsterdam, lang 1.76 meter, 
haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen licht-
blaauw, neus dik, mond gewoon, kin plat, baard weinig 
(bakkebaard bij de ooren), aangezigt langwerpig, kleur ge
zond : — 

Werd bii arrest van het prov. geregtshof van Noordholland 
dd. 18 Julu 1866 wegen» diefstal veroordeeld tot 1 jaar cel
straf ; — bij vonnis van de regtbank te Groningen dd. 22 Oct. 
1868 wegens desertie van boord tot 2 maanden gevangenisstraf; 
— bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 20 Mei 1873 
wegens diefstal tot 183 dagen cel; — bij vonnis van dezelfde 
regtbank dd. 13 Mei 1876 wegens bedelarij tot gevangenisstraf 
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en opzending; — bij arrest van het geregtsbof te Amsterdam 
dd. 30 Junij 1877 -wegens erica, diefstal tot 2 jaar gevange
nisstraf; — bij arrest van bet geregtsbof te Leeuwarden dd. 
16 Junij 1881 wegens crim. diefstal tot 6' maanden gevangenis
straf (verwisseld in 3 maanden celstraf); — en laatstelijk bij 
arrest van het geregtsbof te Arnhem in hooger beroep dd, 11 
Julij 1881 wegens diefstal en bedelen tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 22 Junij e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen en schijnt voornemens zich naar Amsterdam 
te begeven. Zijne kleine uitgaanskas zal hem bij zijn ontslag 
worden ter hand gesteld. 

Zijn gedrag in de gevangenis was doorloopend goed. Hij 
was ingetogen en ondergeschikt, en heeft een bijzonder pleg-
matiseb. temperament. Zijne werkzaamheden bestonden in het 
vlechten van bies. 

Hij kan schrijven. 

N°. 7. de Vries, Pleter , oud 40 jaar, arbeider , onge
huwd, Roomsch-Katbolijk, geboren te Oud orp, laatst wonende 
te Alkmaar, lang 1.649 meter, baar en wenkbr. blond, voor-
hoofd hoog t oogen grijs, neus gewoon , mond klein , kin rond, 
baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond, met lidteekens 
aan de wang en aan den hals: — 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Alkmaar in 1856, 
2raaal in 1858, in. 1859, in 1866 en in 1878 veroordeeld resp. 
tot 1 jaar gevangenisstraf, 3 maanden dito, 3 maanden dito, 
ti maanden celstraf, 3 maanden gevangenisstraf en 1 maand 
dito; —- bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1874 
tot 2 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van het provinciaal 
geregtsbof van Zuidholland in 1863 tot 2 jaar gevangenis
straf; — bij arresten van bet provinciaal geregtehof van Koord
holland in 1860 en in 1866 resp. tot 1 jaar celstraf, en 6 jaar 
tucbthuisstraf; — hij arrest van het geregtsbof te-Amster
dam in 1877 tot 1 jaar celstraf — steeds wegens rebellie, 
uitbreken uii de gevangenis of diefstal; — en laatstelijk hij 
vonnis van de regtbank te Alkmaar dd. 24 Junij 1879 wegens-
diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

• Hij wordt den 24 Junij e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Alkmaar begeven. . 
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is kalm. 
van aard en -was als toezigter bij de 'weverij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 8. v a n U!tEXKELEN, Johannes , oud 34 jaar, 
koopman , gehuwd, Roomseh-Katholijk, geboren en laatst 
wonende te Rotterdam, lang 1.711 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein , 
kin rond, baard geene, aahgezïgt ovaal, kleur gezond, met 
een lidteeken bij het regteroog | — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1869 ver
oordeeld tot ö maanden celstraf; — bij vonnis van den krijgs
raad lstemil.afd. in 1874, tot 18 maanden gevangenisstraf; — 
bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1876 tot 3 maanden 
celstraf; — bij arrest van het Geregtshof te 'sGravenhagein 
1879 tot 1 jaar celstraf — steeds wegens diefstal; — en 
laatstelijk bij arrest van het geregtshof te ' s Gravenhage dd. 24 
Junij 1880 wegens medepligtigheid aan diefstal door des bewust 
helen van het gestolene tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 24 Junij e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij heefteen goeden 
aard en was als keermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 9. van ECHTEN, D o u w e D o e k e s , oud 43 jaar, 
arbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Sexbierum , laatst 
wonende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog , oogen blaauw, neus en mond gewoon, 
kin rond , baard zonder,. aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof van Friesland in 
18ö5 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld; 
— in hetzelfde jaar bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden 
ook nog wegens diefstal tot 1 jaar celstraf; — bij vonnis van 
dezelfde regtbank in 1871 wegens diefstal tot 2 jaar gevarige-
nïa3traf; — en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Am
sterdam dd. 26 Jan. 1876 wegens diefstal iu dienstbaarheid tot 
6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 25 Junij o. k. uït de strafgevangenis te"Hoorn 
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ontslagen ea zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag- in de gevangenis was goed ; bij is stil van narJ t 
was als wever werkzaam en genoot 3 maanden nfslng. 

Hij kan schrijven. 

N°. 10. STROOBAND, H e n d r l k u s , oud 34jaar, kleer
maker, ongehuwd * Protestant, geboren in de gemeente Wisch, 
laatst wonende te Nijmegen , lang 1.74 meter. haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, mond 
klein, kin smal, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof in Nederl. 
I ndie in 1869 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar kruiwagen-
straf; • bij arrest van bet prov. geregtshof van Noord holland 
la 1#73 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf; — en laal-
stelijk bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 26 Juuij 
1879 wegeus diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 26 Juuij e. k. uit de strafgevangenis te Boom 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hy was als toezigter 
bij de kleermakerij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N*. 11. R o d e n h a l s I JBzn . , I J p c , oud 43 jaar, ontslagen 
burgemeester, gehuwd, Protestant, geboren te Harlingeu, laatst 
wonende te Wommels, gemeente HennaerJeradeel, laög 1.67 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, 
neus gewoon, mond klein , kin rond , baard zonder, aangozigt 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij arrest van het provinciaal geregtshof in Friesland 
dd. 23 Dec. 1875 wegens valscbheid in geschriften veroordeeld 
tot 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 26 Junij e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Heerenveeh begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend; hij was als 
magazijnknecht bij den buisdienst werkzaam en genoot 6 
maanden afslag. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Regisier. [Mei 1882.] 
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N°. 12. S t l l l l . T E , Jotmii Leonard, oud46jnnr, schipper, 
gehuwd , Roomsch-Kntholijk, geboren te Emmerik, laatst wo
nende te Delfshaven, long 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd hoog , oogen blaauw, neus lang en spits, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aasgezigt breed, kleur gezond, 
met een anker op de regterhand: — 

/, 
Werd bh arrest van het prov. geregtshof in Gelderland dd. 

26 November 1867 wegens diefstal veroordeeld tot 5 jaar tucht
huisstraf; —- en laatstelijk bij arrest van het prov. geregtshof 
in Zuidholland dd, 9 Oct. 1874 wegens diefstal op eeu bewoond 
vaartuig en gewelddadigheid tegen eeu bedienend beambte tot 
8 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 11 Julij e. k. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaans-
kas naar Delfshaven begeven. 

Zijn gedrng in de gevangenis was goed; hij was als wasscher 
werkzaam en genoot 3 maanden afslag. 

Hij kan schrijven. 

K". 13. MARCK, A lbc r tus J o h a n n e s , oud 51 jaar, koren
molenaar , weduwnaar, Protestant, geboren te Delft, laatst 
wonende te Wijchen , lang 1.86 meter, haar zwart, wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogeo bruin , neus en mond gewoon , 
kin spits, baard zonder i aangezigt ovaal, kleur gezund: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 
24 Augustus 1871 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar gevan
genisstraf ; — en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 
Arnhem dd. 12 Julij 1877 wegens diefstal gepleegd in een 
bewoond huis met behulp van een1 valsebeo sleutel tot 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 12 Julij e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uatgaans-
kas naar Delft begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij heeft een bemoei
zuchtig eu ontevreden karakter. Hij was werkzaam met matten 
slaan. 

Hij kan schrijven. 

Geheim RVgister. [Junij 1882.] 
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K°. 14. van PJCÏJPEN , Lucas, oud 36 jaar, huisknecht j 
ongehuwd, Protestant, geboren te Delft, laatst wonende te 
's óravenhage, lang 1.68 meter , haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond, met bijzon
dere teekenen aan het voorhoofd: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland 
tfA. 18 April 1863 wegens diefstal veroordeeld tot ï jaar cel
straf; — bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 21 Julij 
1880. wegens diefstal tot 18 maanden celstraf; — en laatstelijk 
bij "vonnis van de regthank te 'sGravenhage dd, 7 Oct 1880 
wegens diefstal tot 1 jaar celstraf. Laatstgenoemde straf werd 

. bij Kon. besluit tot op xjt jaar verminderd. 

'' Hij wordt den 12 Julij e. k. Uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar 's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven.. 

K°y 15. GUST1IV, Gerard J ean , oud 34 jaar, zeeman, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Amster
dam Ï lang 3.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
laag, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aéügezigt ovaal, kleur bleek, met bijzondere teekenen 
aan de linker hand; — 

Werd bij sententie van het militair geregtshof in West-Indie 
dd. 18 Mei 1872. wegens verwonding veroordeeld tot 8 jaar 
tuchthuisstraf; — bij arrest van het prov geregtshof in Fries
land dd. 2 Nov. 1874 wegens mishandeling tot 16. maanden 
celstraf. 

Hij wordt den 16 Julij e. k. uit de'cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen waarheen hij verleden jaar uit de gevangenis 
te Leeuwarden werd overgebragt > en zal zich ter ontvangst 
zijner uïtgaanskas naar Amsterdam begeven! 

In de strafgevangenis te Leeuwarden werd hij voor de orde 
- en veiligheid gevaarlijk .geacht. Jn de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam was zijn gedragf :goed.'£•?%•• 
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Hij heeft eeu valsch, zeer listig karakter. Hij was als kleei> 
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 16. Tan DAM , J a n , oud 39 jaar, sjouwerman, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst wonende te Zwolle, lang 1.64 
a 1.66 meter, haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd 
laag , oogen donkerblaauw , neus puntig , mond gewoon , km 
afgeplat, baard rossig, aangezigt langwerpig vierkant, kleur 
gezond, heeft een dubbele liesbreuk: — 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Zwo]le in 1867, in 
1869, in 1870, 2maal in 1871, en 2maal in 1875 veroordeeld 
resp. tot 183 dagen celstraf, 3 maanden dito, 8 dagen gevan
genisstraf, 1 jaar dito, 1 jaar celstraf, 21 dagen dito, en21. 
dagen dito — steeds wegens diefstal of mishandeling; — en 
laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 3 Mei 
1881 wegens opligting tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 23 Julij e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen en schijnt voornemens zich naar Zwolle te 
begeven. Zijne kleine uitgaanskas zal hem bij zijn ontslag 
worden ter hand gesteld. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zijne werk
zaamheden bestonden in het vlechten van bies en werden met 
veel ijver door hem verrigt. 

Hij kan schrijven. 

N°. 17. van den BËRCr, M c o l a a s , oud 38 jaar, werk
man, ongehuwd, Koomsch-Katholijk,geboren teSassenheim , 
laatst wonende te 'sHertogenbosch, lang 1.71 meter, haar 
en wenkor. bruin, voorhoofd smal, oogen blaauw, neus en 
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezigt ovaal, 
kleur gezond : — "j 

Werd ,bij vonnis van den krijgsraad in de 3de mil. afd. dd. 
• 17 Sept. 1864 wegens diefstal veroordeeld tot 1 jaar kruiwagen-
straf ; — bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland 
dd. 23 Maart 1866 wegens diefstal tot 2 jaaif gevangenisstraf; — 
bij .vonnis van de regtbank te iLeiden ;dd. 16 Oct. 1868 wegens 
.bedelarij met bedreiging tot 4 maanden celstraf; — .bij arrest 
van net jprov. geregtshof in Zuidholland dd. 30 Sepf. 1869 
wegens diefstal tot 5 jaar .tuchthuisstraf; •-— .en laatstelijk bij 
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arrest van het geregtehof te 's Gravenhage dd. 25 Jul\j 1877 
wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een 
bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 25 Julij e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Lisse begeven. 

Zyn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij heeft een 
valsch en sluw karakter en was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N M 8 . B E M H K , A b r a h a m , oud 40 jaar , bleekersknecht, 
ongehuwd, Rootnsch-Katholijk, geboren te Amersfoort * laatst 
verblijf houdende te Ommerschan?, lang 1.70 meter, baar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gejond: —-

Werd vroeger zesmalen wegens bedelarij of landlooperij ver
oordeeld en laatstelijk bij arrest van het geregtsbof te Arnhem 
dd. 27 Julij 1876 wegens opzettelijke brandstichting tot 6 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 27 Julij e. k. uit de strafgevangenis te 
Zienu:ard*n ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Leiden begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij beeft een goed 
karakter doch zwakke geestvermogens. Hij was werkzaam met 
matten slaan. 

Hij kan niet schrijven. 

N*. 19. VELDJIA1V, P l e t e r , oud 33 jaar, wever, onge
huwd , Protestant, geboren te Slochteren, laatst wonende te 
Appïngedam, lang 1,66 meter, haar bruin, wenkbr. blond, 
voorhoofd breed, oogen blaauw J neus en mond klein f kin 
rond , baard bruin, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

"Werd bij vonnis van de regtbank te Groningen in 1873 
veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van het 

^eregtshof te Leeuwarden in 1879 tot 15 maanden celstraf; *— 
en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Groningen dd. 3 
Jt'ebr. 1881-wegens diefstal tot 18 maanden celstraf. 

,-^t.Hy wordt den 28 Julij e. k. uit de cellulaire gevangenis 
'Sjfallotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zïjaer uit-

;'gaanskas naar Appingedam begev^nr^iii -f-S$ 

3£& 
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Zijn gedrag in do gevangenis was goed. Hij was als matton 
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 20. V I J L E R S , Hendrlkas Petrus Jacobus , oud23 
jaar, bediende, ongehuwd, Room?ch~Katholijk, geboren en 
laatst wonende te Rotterdam, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezigtovaal, kleur gezond, met 
een hoogen rug: — 

Werd bij arresten van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 
16 Dec. 1876, 9 Julij 1880 en laatstelijk 3 Oct. 1881 wegens 
diefstal of opligtiog veroordeeld resp. tot 2 jaar, 1 jaar en 
laatstelijk mede 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 29 Jul ij e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal in genoemde stad zijne uitgaans-
kas in ontvangst nemen. 

Hij was zeer lui bij den arbeid. Overigens was zijn gedrag 
In de gevangenis, goed. Hij is diefachtig van aard. Hij was 
als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°.21. MESTER, Jotaan Martin, oud33jaar, zeeman, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Rotter
dam , lang 1.64 meter , haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed , 
oogen blaauw j neus dik, mond klein , kin rond | baard zonder , 
aangezigt rond, kleur gezond, is zeer bijziende: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1870 
wegens desertie veroordeeld tot 2 maanden celstraf; — bij 
arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 9 Maart 
1871 wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; — bij arrest 
van het prov. geregtshof in Noordholland dd. 30 Jufy 1872 
wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van het 
geregtshof te *s Gravenhage dd. 29 Jan. 1876 wegens diefstal 
tot 3 jaar gevangenisstraf; — en laatstelijk bij arrest van het 
geregtshof te 's Gravenhage in hooger beroep dd. 15 Sept. 1879 
wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 29 Julij e V ^ / w d e strafgevangenis te Room 
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ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was doorgaand goed. Hij was 
stü en afgetrokken van aard en als helper bij de kleermakerij 
werkzaam. -

Hij kan schrijven. 
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N*. 22. van AKEW, Hendrikus , oud 40 jaar, klompen
maker, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst wonende 
te Ambt-Doetinchem, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin spits, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 8 Augustus 
1877 wegens valschheid in geschrifte en oplichting veroordeeld 
tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 8 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuivarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Zutphen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was al3 
timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 23. 1'EgCH, Michie l , oud 35 jaar, tuinman, onge
huwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Beverwijk, 
lang ± 1.66 meter, haar donkerblond, wenkbr. blond, voor
hoofd rond, oogen blaauw, neus dikpuntig, mond klein, kin 
vrij spits , baard zonder, knevel blond, aangezigt scherp ovaal, 
kleur gezond; bijzondere teekenen: linker wijsvinger top 
afgehakt: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 22 Julij 
1874 wegens opligting veroordeeld tot 183 dagen cel; — bij 
arrest van het provinciaal geregtshof aldaar dd. 15 Dec. 1874 
wegens 2 diefstallen en valschheid in onderhandsch geschrift 
tot 1 jaar cel; — bij vonnis van de regtbank aldaar dd. 12 
April 1876 wegens landlooperij tot 8 weken gevangenisstraf; — 
en laatstelijk bij arrest van het geregtshof aldaar, in hooger 
beroep, dd. 19 Sept. 1881 wegens diefstal tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 9 Augustus e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en schijnt voornemens zich naar Beverwijk 
te begeven. Zijne kleine uitgaanskas zal hem bij zijn ontslag 
worden ter hand gesteld. 

Zijn gedrag in-de gevangenis was zeer goed. Hij was kalm 
en gelijkmatig van aard, zeer ijverig bij den arbeid. Hij was 
met het vlechten van bies werkzaam. 

Hij kan schrijven. . 

Geheim Register. . [Julij 1882.] 
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N'. 24. VERHEES, FrancUcas CornelU J o h a n n c s , 
oud 51 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst 
wonende te Amsterdam , lang 1.79 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd hoos ? oogen blaauw, neus eu mood gewoon , 
kin rond > baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij vonuis van de regtbank te Amsterdam dd. 10 Oct. 
1878 wegens diefstal veroordeeld tot l jaar celstraf; — en 
laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Amsterdam wegens 
vatschheid in onderbandsch geschrift en des bewust gebruik 
maken daarvan tot l l/i jaar celstraf. 

Hij wordt den 10 Augustus e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij is onverschillig 
in de hoogste mate. Hij was als meubelmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K'. 23. AREN OS, G ra dus, oud 24 jaar, arbeider, onge
huwd , Roomsch-Katholijk, geboren en laatst wonende te Heino, 
laog 1.75 meter, haar en wenkbr, blond, voorhoofd smal, 
oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, board 
zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 

i Werd bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 10 Augustus 
1876 wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid veroordeeld tot 

ï 6 jaar tuchtuuisstraf. 
Hij wordt den 10 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te 

Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kus naar Heino begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht *, hij is onverschillig 
i en oploopend van aard. Hij was werkzaam met matten slaan. 

Hij kan schrijven. 

Is°. 26. BEVELANDER, Adrlaan. oud 42 jaar, koop
man', gehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te 
'sHeerenboek, lang 1.73 meter, haar en wenkbr, bruin, voor
hoofd smal, oogen grijs , neus gewoon , mond klein , kin rond, 
baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: — 
~ Werd bij vonuis .van de regtbank te Middelburg dd. 2 Feb. 
1874 wegens diefstal tot 3 maanden celstraf .veroordeeld; en 

«W» 
m 
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laatstelijk bij arrest van bet geregtshof te 's Gravenhnge dd. 
10 Nov. 1877 wegens diefstal tot 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt den 12 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Middelburg begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed; bij genoot 3 
maanden afslag. Hij was als reiniger-werkzaam. 

Hij kon schrijven. 

K°. 27. nc ITEIVBERf ï , G e r r l t , oud 51 jaar, timmerman, 
gehuwd , Protestant, geboren en laatst wonende te Amersfoort, 
lang 1.728 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin spits, board zonder, 
oangezigt ovaal, kleur gezond : — 

Werd bij arrest van bet provinciaal geregtshof te Utrecht 
dd. 8 Dec. 1873 wegens diefstal tot 1 jaar en 9 maanden cel
straf; daarna 7 maal door verschillende regtbanken (2 maal 
te Leeuwarden, 3 maal te Assen , 1 maal te Zutphen en 1 
maal te 'sHertogenbosch) wegens bedelarij veroordeeld tot 
gevangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaars-
gesticht, en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Utrecht 
dd 12 Augustus 1880 wegens landlooperij en diefstal o. a. tot 
2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 12 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te 
Boom ontslagen en daarna naar d« bedelaarsgestichten over-
gebragt. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zacht 
I en bedaard van aard. Maakte bij niet steeds misbruik van sterken 

drank, zoo zou hij ruimschoots in eigen onderhoud kunnen 
voorzien , daar hij een zeer bekwaam werkman is. Hij was als 
timmerman werkzaam. I 

Hij kan schrijven. 

Na. 28. WOOIJ, Klaas P l e t e r s e , oud 60 jaar, timmer
man , gehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te 
Egmond/Bmnen, lang£ 1.69 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd rond, oogea blaauw, neus klein en spits, mond 
klein, kin spits, board zonder, oangezigt ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Alkmaar veroordeeld 

sssifcr 
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in 1859 wegens diefstal tot 6 dagen gevangenisstraf; in 1861 
•wegens verbreking van afsluiting tot 3 maanden celstraf', in 
1862 wegens soortgelijk feit tot 8 dagen celstraf; en laatstelijk 
bij arrest van het prov. geregtsbof in Noordbolland dd. 29 
Maart 1864 wegens brandstichting en diefstal tot 20 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 22 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te 
Lemicarden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-

. kas naar Amsterdam begeven. 
• Zijn gedrag in de gevangenis was best; hij genoot 24 
maanden afslag. Hij was als timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 29. ïffETTEH, C o r a e l l s , oud43jaar , bakker:, onge
huwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Hoorn, laatst wonende 
te Rotterdam , lang 1.72 meter , haar en wenkhr. bruin ;~voor-
hoofd hoog; oogeri blaauw, neus ' smal , mond gewoon, kin 
spits, baard bruin, aangezigt ovaal, kleur bleek: -— -

Werd bij vonnis van de regtbank te Amsterdam van Dec. 
1872 wegens opligtrag veroordeeld tot I j aar celstraf; en laat
stelijk bij arresten van de geregfcshoven te 's Hertogenbosch 
en te 's Gravenhage beide malen wegens diefstal resp. tot 2 
jaar en tot 8 maanden celstraf. 

Hij wordt den 26 Augustus e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te- Eotterdam ontslagen en zal in genoemde stad zijne uitgaaus-
kas in ontvangst .nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij was met helm-
vlechten werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

_ K°. 30. S P I J K M A W , A d r i a n u s , oud 39 jaar , koopman , 
"gehuwd. Protestant, geboren te Rotterdam, laatst wonende 

te Vlaardingen, lang 1,68 meter, haar en wenkbr. bruin, 
• voorhoofd smal,-oogen.blaauw, neus gewoon , mond klein, 
•'km spits ,:baard;;zpnderf aangezigt ovaal, Meur .gezond; — 

Werd fbij arrest van het geregtshóf téV.Gravenhag-edd. 29 
..Augustus £1877 degens .^ralscbheïd iin geschriffcej.yeroord.eeld tot 

5 jaar tucri^^KStraf. • v ^ . ^ . i a u ^ ... , 
Hij wordt ^ e h - 2 9 fAug. e. k. .uit de -vstrafgevangenis te 

W&hutf^~: 

& 

geschriffcej.yeroord.eeld
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Leeuwarden ontslagen, en zal zich , na nog eene subsidiaire 
gevangenisstraf van 52 dagen te hebben ondergaan , ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Overschie begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij heeft een zeer 
hatelijk en valsch karaltter. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

H°. 31. B A f t f i E R , J o h a n n e s M a a r t e n , oud 39 jaar , 
koopman , ongehuwd, Protestant, geboren te Ridderkerk, 
laatst wonende te Rotterdam, lang 1.8 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd smal, oogenblaauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond Ï — 

"Werd bij arrest van het geregtshof te 'sGravenbage van 
29 Augustus 1876 wegens bedriegelijken bankbreuk veroordeeld 
tot 1 jaren tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 29 Aug. e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar 'sGravenbage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best; Hij genoot een jaar 
afslag. 
. Hij was als adsistent bij het onderwijs werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 32. d e J O N G , Haagje W i e g e r s , oud38 jaar, Darbier , 
gehuwd, Protestant, geboren te Jubbega-Schurega, laatst 
wonende te Oterdum, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd rond , oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, 
kin pla t , baard zonder , aangezigt ovaal, kleur . gezond: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Friesland dd. 
2 Oct. 1865 wegens valschheid in geschriften veroordeeld tot 
1 jaar celstraf; bij arrest van hetzelfde geregtshof dd. 16 Maart 
1868 wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf; en laatstelijk bij 
arrest van het geregtshof te Leeuwarden dd. 30 Aug. 1876 
wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt. den 30 Aug. e. k. uit" de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Heerenveen begeven. • ,.. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven; -.. - :-~ >• 
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N*. 33. PIKET, PJecer J a e o b a s , oud 33 jnar, timmer
man , ongehuwd, Protestant, geboren te Leiden, zonder vaste 
woonplaats, lang 1.67 meter, baar en wenkbr. bruin, voor
hoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd wegens diefstal veroordeeld: door de regtbank te 
Leiden: 1 Maart 1865 tot 1 jaar gevangenisstraf; — 2October 
1866 tot 8 maanden cel; — 3 Augustus 1868 tot 3 jaar ge* 
vangenisstraf; — door de regtbank te Hoorn 3 Mei 1872 tot 
2 jaar gevangenisstraf -, — door het prov. geregt3hof in Zuid
holland 19 Juuij 1875 tot 6 jaar tuchthuiastraf; — door de 
regtbank te Rotterdam 2 September 1880 tot 1 jaar cel; — 
door de regtbank te Amsterdam 23 September 1880 tot 2 jaar 
cel, welke straf bij Kon. besluit is verminderd tot 1 jaar. 

Hij wordt den 2 September e. k, uit de cellulaire gevangenis 
te Hotterdam ontslagen en zal vermoedelijk aldaar blijven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meu
belmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 34. RfJIFROK, Wi l l em Hendrik, oud 31 jaar, hor
logemaker, ongehuwd, Luthersch, geboren en laatst wonende 
te Amsterdam, lang ± 1.61 meter, haar lichtblond, wenkbr. 
blond, voorhoofd nog al hoog, oogen bruin, neus stomp, 
mond gewoon, kan rond, baard blond, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Amsterdam van 9 
Hei 1878 en 31 Augustus 1881 wegens misbruik van ver
trouwen telkens veroordeeld tot l jaar celstraf. 

Hij wordt den 6 September e. k. uit de cellulaire gevan
genis te Utrecht ontslagen en zal vermoedelijk aldaar blijven* 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoeJ. Hij was zeer ijverig 
PU verrigtte horlogemakerswerk. 

Hij kan schrijven. 

N°. 35. T E E N , J a n t j e , oud 36 jaar, zonder beroep, onge
huwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Winschoten, 
lang ± 1.61 meter, haar donkerblond, wenkbr. lichtblond, 

Geheim Register. [Augustus 1882.) ' 
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voorhoofd rond, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin 
plat rond, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: bij arrest van het prov. geregtshof te 
Groningen dd. 24 Februarij 1864 wegens diefstal en misbruik 
van vertrouwen tot 2 jaar gevangenisstraf; — bij voonissen 
van de regtbank te Appïngedam van 17 Mei 1867 en 17 Oc
tober 1873 wegens diefstal, respectivelijk tot 1 jaar celstraf 
ea 2 jaar gevangenisstraf; — bij vonnis van de regtbank te 
Groningen van 25 Julij 1878 wegens opligting tot 183 dagen 
cel; — bij arresfc van het geregtshof te Leeuwarden van 4 
November 1880 wegens diefstal tot 2 jaar celstraf. 

Zij wordt den 17 September e. k. uit de cellulaire gevan-, 
genis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uit-
gaanskas naar "Winschoten begeven. 

; Haar gedrag in de gevangenis was goed, maar excentriek; 
zij is huichelachtig. Zij verrigtte naai- en breiwerk. 

Zij kan schrijven. 
\ 

N°. 36. «Ie KAÏ'JEK, H e n d r i k , oud 53 jaar, sjouwer, 
ongehuwd, Roomsch-Katholyk, geboren te Leiden, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen bruin (ziet scheel), neus breed, mond 

I klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond. 
Werd wegens diefstal veroordeeld: 27 Maart 1855 door het 

prov, geregtshof in Zuidholland tot 3 maanden gevangenis
straf; — 7 Julij 1859 .door de regtbank te Haarlem tot 1 
jaar g-evangenisstraf; — 30 October 1860 door het prov. ge
regtshof in Noordholland tot 1 jaar cel; — 9 November 1863 
door het prov. geregtshof in Friesland tot 4 jaar gevangenis
straf; — 15 Junij 1868 door hetzelfde hof tot 1 jaar cel; — 
28 October 1871 door het prov. geregtshof in Zuidholland tot 
6 maanden gevangenisstraf; — 17 December 1872 én 18 Augus
tus 1874 door de regtbank te Rotterdam telkens"tot 16 maanden 
gevangenisstraf; — 1 April 1876 door het geregtshof te 's Gra-
venhage tot-1 jaar gevangenisstraf; — 27 September 1877 

. door hetzelfde geregtshof tot 5 jaar .tuchthuisstraf. 

^Hij wórdt den 27 September e. k. uit de ̂ strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-

_ kas , naar -Leiden loegeven.. . ' ƒ .,:, 

ïkï&%-; 
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Zijn gedrag in de gevangenis was slecht en hij heeft een 
onverdraagzaam, wispelturig en opruiend karakter. Hij was 
met spart vlechten werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

E 37. OEVERS Benedlc tus Johannes , oud37jaar, 
voermansknecht, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te 
Groningen , laatst wonende te Tilburg, lang ± 1.69 meter, 
haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen 
donkerblaauw, neus puntig, mond gewoon, kin tusschen spits 
en rond , baard blond , aangezicht hoekig ovaal, kleur gezond; — 

"Werd wegens diefstal veroordeeld: 5 Maart 1863 door de 
regtbank te Groningen tot 2 jaar gevangenisstraf; — later 
door het prov. gêregtshof aldaar tot 6 jaartuchthuisstraf; — 
27 Mei 1880 door de regtbank te Breda en 31 Julij 1880 door 
het gêregtshof te 'sHerfcogenbosch, telkeDS tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 28 September e. k. uit de cellulaire gevan
genis te Utrecht ontslagen en zal zich naar zijn gezin te 
Tilburg begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij heeft een fleg
matisch karakter. Hij was werkzaam als houtdraaier. 

Hij kan schrijven. 

N°. 38. COSTERMANS, Hendrlcus Johannes , oud 
30 jaar, smid, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en 
laatst wonende te 's Gravenhage, lang 1.63 meter, haar en 
wenkhr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — . 

Werd bij vonnis van 24 April 1874 uoor den krijgsraad te 
Soerabaija veroordeeld tot 3 jaar kruiwagenstraf wegens dief
stal in de chambrée; — verder wegens diefstal: 23 Augustus 
1878 door het gêregtshof te 's Gravenhage tot 3 maanden 
cel; — door de regtbank te 's Gravenhage op 28 Januarij 
1878 tot 3 maanden gevangenisstraf; — op 12 Junij 1879 tot 
1 maand cel; — op 10 Junij 1880 tot 15 dagen gevangenis
straf; — laatstelijk door het gêregtshof te 's .Gravenhage, bij 
arrest van 30 September 1880 tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 30 September e. k. uit het huis van correctie 
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te Hoorn ontslagen en zal'sick tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar 'aGraveuhage begeveu. 

Zijn gedrag- in de gevangenis was redelijk. Hij was werk
zaam als reiniger. 

H|j kan echryven. -. • 1. 

^ , , i 

« • • 
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NO 39. van d e r VORST, Hendr ik , oud 65jaar, horlo
gemaker, gehuwd, Protestant, geboren en laatst wanende te 
Amsterdam, lang LG2 meter f hanr ea wenkte, grijs, voor
hoofd rond, oogen blaauw t neus groot, mond 'gewoon t kin 
rond, baard grijs, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 
. D J e f d bö jwwrais van de regtbank te Hoorn dd. 13 December 
1854 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf; — bij vonnis von 
de regtbank te Utrecht dd. 14 Januartf 1875 tot 1 jaar en 4 
maanden celstraf; en laatstelijk bij vonnissen van de rejrtbank 
te Amsterdam dd. 29 October 187tf en 14 Januarij 1880 beide 
malen tot 1 jaar en 4 maanden celstraf; steeds wegens mis
bruik van vertrouwen. 

Hy wordt den 5den October e. k. uit de cellulaire gevan
genis te Amsterdam ontslagen en zal jdjue uitgaanskas üi 
genoemde stad in ontvangst nemen. 

Zyn gedraff in de gevangenis was goed. Hij was als horlo
gemaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N'. 40. B E E K M A N , B a i t l a a a , oud 35 jaar, metselaar, 
ongehuwd, Protestant t geboren en laatst wonende te Dordrecht, 
lang 1.67 meter, haar bruin, wenkbr. blond , voorhoofd laag, 
oogen blaauw, neus klein, mond groot, kin rond, baard 
zonder, aangezicht breed, kleur gezond, bijzondere teekenen : 
eene wrat in den hals: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland 
dd. 28 Februari) 1874 wegens valschheid in geschrift veroor
deeld tot 5 jaar tuchthuisatraf; en laatstelijk bij arrest van 
het geregtshof te 's G ravennage in 188u wegens opligüng tot 
2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 8-October e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Dordrecht begeven. 

Zijn gedrag in. de gevangenis was gced. Hij was bij den 
huisdienst werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°.41.EBBE, P l e t e r H e n d r i k , oud 26 jaar, opperman j 

G&eim Regisier. . [September 1$82.1 
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Ongehuwd , Protestant, geboren en laatst wonende te Am-
; sterdam , lang 1,60 meter, haar en weokbr. blond, voorhoofd 

laag*, oogen grijs, neus en mond klein, kin rond, baard zon
der j aangezicht rond, kleur gezond i — 

; , Werd bij arrest van het geregtshof te Amsterdam dd. 26 
Junij 1878 wegens diefstal veroordeeld tot 2 maanden celstraf; — 
bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 26 September 
1877 wegens diefstal tot 183 dagen celstraf; — bij vonnis van 
dezelfde regtbank'ddi 27 Julij 1878 wegens diefstal tot ljaar 
celstraf; — en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 
Amsterdam dd. 26 J'ebruarij 1879 wegens opzettelijke brand
stichting tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 9 October e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij ia driftig van 
aard. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

W. 42. KAPPJE1.HOF, F r e e r k , oud 29jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Farnsum , laatst wonende 
te Delfzijl,, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd breed, oogen grijs , neus gewoon, mond klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal/ kleur gezond: H 
- Werd bij vonnis van den krijgsraad 4de muit. afdeeling dd. 
18 Maart 1874 wegens diefstal veroordeeld tot 1 jaarkruiwa^ 
genstraf; — bij vomüs van de regtbank te Appingedam ddi 
3U October 1875 wegens diefstal tot V» jaar celstraf; — én 
laatstelijk bij arrest Van het geregtshof :te Leeuwarden dd. 11 
October 1877 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf.. 

Hij wordt den 11 October e. k. uit, de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zat zich ter ontvangst zijner uifc 
gaanskas naar Groningen begeven* - ^ f t l & n • ï • 

Zijn gedrag in.de gevangenis was alecht^Hij-heeft een be
moeizuchtig karakter. Hij was'als spoelder, werkzaam.. -. 

Hij kan zeer "weinig schrijven. > ':-^k^È&ii*. •;' -

'^auvira,; Fr.oiastant^©öboren te Wijnjeferp i>laatsfc wonende te 
. ; ^ ï i S i ^ ^ f t a S . toètéf i s.haar jenWè^^^^lOTitóivoor-

tr 
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hoofd rond, oogen blaauw, neus en'mond ge-woon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — ' 

Werd bij arrest van het prov. geregt'shof in Groningen dd. 
27 Maart 1871 negens verwonding veroordeeld tot 2 jaar en 
5 maanden celstraf; — en laatstelijk bij vonnis van de regt-
bank te Groningen wegens gewelddadigheid tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 12 October e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te HotUrdwfii ontslagen en 'zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas "naar Noordwijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed-. Hij was als vlechter 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 44. IUL.VERS, F r e d e r l k Nlco laas , oud 37 jaar , 
smid, gehuwd, Roomsch-katholiek , geboren te Rotterdam , 
laatst wonende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar blond, 
wenkbr. bruin , voorhoofd breed, oogen blaauw, neus spits > 
mond smal, kin spits, baard bruin, aangezicht lang, kleur 
gezond: — 

"Werd bij vonnissen van de regtbank te 'sGravenhage dd. 
26 Januarij 1865 en 27 Maart 1871 — beide malen wegens 
diefstal — veroordeeld respv tot een jaar celstraf en 18 maanden 
gewone gevangenisstraf; — en laatstelijk bij arrest van het 
geregtshof te Amsterdam dd. 19 October 1881 wegens diefstal 
bij nacht in een bewoond huis tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 19 October e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskas in genoemde 
stad in ontvangst nemen, 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met plak
werk werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

Kó. 45. WORMUOtDT, J o h a n n e s H l c o l a a s , oud 17 
^aar, bellanger , ongehuwd, Roomsch-kitholiek, geboren en 
laatst wonende te Amsterdam, lang 1.52 meter, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd breed, oogen blaauw, neus dik, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur .gezond: — 

"Werd bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 7 
November 1876 wegens diefstal veroordeeld tot 2 jaar en 5 

••- j« 2&?&È&~i!&. 
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maanden gevangenisstraf, — en laatstelijk bij .vonnis van 
dezelfde regtbank dd. 19 October 1881 — bekrachtigd bij arrest 
van hot geregtahof te Amsterdam dd. 5 December d. a. v. — 
wegens misbruik van vertouwen tot 1 jaar celstraf. . 

Hij wordt don. 20 October e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal zijne uitgaauskas in genoemde 
stad in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in da gevangenis was redelijk. Hij was met 
mattenmaken werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 46. WASSENAAR, Jurr lcn ook genaamd JTohan, 
oud 39 jaar , huisknecht, ongehuwd , Protestant, geboren te 
Aarlanderveen , laatst wonende te Rotterdam , lang 1.75 meter , 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond , oogen bruin , neus 
spits, mond gewoon, kin rond, bnord zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond t — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland 
dd. 3 Januarij 1865 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar ge
vangenisstraf ; — bij arrest van bet prov. geregtshof in Gelder
land dd. 7 Januarij 1869 wegens diefstal tot 7 jaar tuchthuis-
straf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Graven-
hage dd. 10 Nor. 1877 wegens diefstal van vee uit de weide 
tot & jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 10 November e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner mtgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij doet zich goed 
voor maar is onzedelijk, sluw en indringend. Hij was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°* 47. G E E L , A b r a h a m , oud 32 jaar , arbeider, onge
huwd , Roomsen -katholijk, geboren en laatst wonende te 
Rotterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd 
smal, oogen bruin, neus gewoon , mond klein, kin smal, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere tee
kenen : kale plekken op het hoofd: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Roterdam dd. 17 April 
1366 veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf; — bij arrest 
van het prov. geregtshof i n . Zuidholland dd. 30 Sept. 1867 
tot 1 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van betzelfde geregts
hof dd. 28 Nov. 1868 tot 2 jaar gevangenisstraf; — bij sententie 
van het Hoog Militair geregtshof dd. 7 JuDij 1871 tot 9 maanden 
celstraf; — bij arrest van het meergenoemde geregtshof dd. 
14 Febr. 1873 tot 3l/s j * * 1 1 * gevangenisstraf; — bij vonnis van 
de regtbank te Rotterdam dd. 8 Febr. 18TC7 tot 3 maanden 
celstraf; — steeds wegens diefstal; — en laatstelijk bij arrest 
van het geregtshof te 'sGravenhage dd. 12Febr. 1879 wegens 
poging tot diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf. 
Geheim Register, [October 1882.] 
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Hij wordt deu 14 November ê. k; üit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer góéd Hij was als 
wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 48. WOK8T Axn., «Jan, oud 34 jaar, zonder beroep , 
ongehuwd, Protestant, .geboren te Hoogeveen en laatstelijk 
verpleegd in een der bedelaarsgstichteh te Veenhuizen, lang 
1.61 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zónder, aangezicht 
ovaal, kleur gezund : «— 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Assen dd. 29 Maart 
1876 en 11 Julij 1877 beide inaïen wegens bedelarij veroor
deeld tot gevangenisstraf met last tot opzending naar een 
bedêlaargessticht; — en laatstelijk bij arrest van het geregfcs-
hóf ie Leeuwarden dd. 15 Nov. 1877 wegens bedreiging met 
brandstichting tot 5 jaar tuehthuisstraf. 

Hij wordt den 15 November e. k. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Groningen begeven. 

Zijn gedrag in dé gevangenis was goed; hij was echter lui. 
Als kleermaker was hij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N \ '49. vanROSElVDAAIj , «Tan J a n s e n , oud 32 jaar , 
boerenknecht, ongehuwd, Protestant; geboren te Axel, laatst 
wonende te Ovezande, lang JL.61 nieter * haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen blaauw, neus groot, moud 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal j kleur ge 
zond ; -—* : ^ / j i.. : 

Werd bij. vonnis van de regtbank te Goesdci. 11 Junij 1866 
wfegens diefstal ryéifo&rdeêld tot 3 maanden gevangenisstraf; — 
ën 1'aaUlelijk |bij Strest Van, -hét.géré^tshof te 'sGraveuhage 
dd; '14: Fóbr. "?J878Wègens diefstal tot 5 jaar tuehthuisstraf. 

Hij.wordt den t16 November e.;k.uit de strafgevangenis te 
•Leeuwarden ontslagen en zal S e t t e r ontvangst zijner uitga'ans-

- kas naar Rotter&am^eg^ 

• "-:>• • • J3-.A*. • -«*•'. & . ' « . * - - • i i . ï . . • • ' • • • •.•/•'.•'• • ' 
'-- ^i-^nï?-- '::-'r*y '••*'*-**' ;x- ^-~'*-;:^ £ ^i- -03' "-" "•-'•'r^.~ - ' ' . ' J ••-'.'- ' -
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeef goed. Hij genoot 3 
maanden afslag. ïïij is echter verwaand en zeer spoedig ge
raakt. Hij was als Meermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. -

N \ 50. BOT , Ar le , oud 57 jaar , arbeider , ongehuwd, 
Protestant, geboren en laatst wonende te Sliedrecht, lang 
1.67 meter, haar en wenkbr; bruin , voorhoofd gewoon, oogên 
blaauw, neus en mond gewoon, kin rond , baard zonder , aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Dordrecht dd. 23 
A.\ig. 1878 en 24 Dec. 1879 beide malen wegens diefstal ver
oordeeld respectivelgk tot ljt jaar en 1 jaar celstraf; — en 
laatstelijk bij arrest vau bet geregtshof te 's Gravenhage dd. 
28 Junij 1881 wegens diefstal tot 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 18 November è. k. uit de cellulaire gevan
genis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar Sliedrecht begeven. 

Hij is een luiaard; — overigens was zijn gedrag in de ge
vangenis goed. 

Hij was werkzaam met het vijlen van koper. 
Hij kan schrijven. 

N°. 51. MBUEMA, Hendrik R e i n d e r s , oud 60 jaar, 
slager, weduwenaar, Protestant, geboren te Bedum , laatst 
wonende te Onderdendam , lang 1.75 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, nens groot, mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; B 

"Werd bij arresten van het prov. geregtshof te Groningen 
dd. 14 Mei, — 17 Aug-, — 12 en 26 Sept. 1864 en 6 Nov. 
1871 in hooger beroep tot kleine straffen veroordeeld resp. 
wegens verbreking van afsluiting , laster, rebellie, gewelddadig
heid en mishandeling; — en laatstelijk bij arrest van het ge
regtshof te Leeuwarden dd. 22 Febr. 1877 wegens verwonding 
tot 6 jaar tuchtnuisstraf. • 

Hij wordt den 24 November e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Groningen begeven. 

Hij is zeer geslepen. Zijn gedrag in de gevangenis was zeer 
goed. Hij was bij de huisdienst werkzaam. Hij genoot 3 maan
den afslag. 

Hij kan schrijven. 
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X$° 52. van OPLOO , Johannes, oud 26 jaar, zeilmaker, 
ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Soest, laatst wo
nende te Amsterdam t lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd boog, oogen blaauw , neus en mond gewoon, kin 
rood, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd bij vonnis van den Zeekrijgsraad te Soerabaija dd. 27 
Julij 1876 wegens rebellie veroordeeld tot 3 jaar gevangenis-
Straf; — PU laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Am
sterdam dd. 30 Nov. 1880 wegens diefstal tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 30 November e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskas in genoemde 
stad in ontvangst nemen. 

Hij is sluw en achterhoudend. Zijn gedrag in de gevangenis 
was goed. Hij wist den 16 Sept. 1881 te ontvlugten, maar 
werd den 21 Nov. d. a. v. weder gearresteerd. Hij was als 
kleermaker werkzaam* 

Hij kan schrijven. 



35 

: N°. 53. HATER, Ucnrtcas, vroeger zich noemende Joseph 
MQller, oud 66 jaar, veekoopman, gehuwd, Iioomsch-
Katholijk, geboren te fiauderoth (Kreiz Aken) en laatst wo
nende te Londen, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. grijs r 
voorhoofd rondt oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin 
breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtsbof in Noordbrabant 
dd. 5 Oct 1871 wegens diefstallen veroordeeld tot 12 jaar 
tuchthuisstraf. 

Na gratie bekomen te hebben is bij den 25 Oct. jl. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en over de grenzen. 
des Rijks uitgeleid. 

Ziju gedrag in de gevangenis was zeer goed; hij genoot 
ook nog indertijd een afslag van 3 maanden. Hij was als aard
appelschiller werkzaam. 

Hij spreekt in den regel Hoogduitscb en kan schrijven. 

" N°. 54. P B EKEN, Gcrardns Co m e l i s , oud 33 jaar, 
muziekant, gehuwd , Roomsch-Katholijk , geboren Ie 's Her-
togecbosch en laatst wonende te Arnhem, lang 1.56 meter, 
haar en wenkbr. bruin I voorhoofd breed, oogen blaauw, neus 
groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond , 
kleur gezond: — 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 18 
Oct. 1872 wegens diefstal in de chambreé in appel veroordeeld 
tot 3 jaar kruiwngensrraf en laatstelijk bij arrest van het ge
regtshof te Arnhem dd. 5 Dec. 1878 wegens feitelijkheid tegen 
de eerbaarheid tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 5 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uilgaaoskas 
naar Arnhem begeven. ; 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed hij was als 
magazijuknecht werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 55. HER5C1COE j Dirk P i e t e r , oud 46 jaar , smid, 
gehuwd, Protestant, geboren te Joure, laatst wonende te 
Appelscha, lang 1.69 meter, haar en, wenkbr. bruin, voorhoofd 
laag, oogen bruin , neus< en mond gewoon, km rond, baard 

Gektim Regisier. [November 1882.] . 
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zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondereteekenen: 
kaalboofdig: — 
- Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Friesland dd. 
30 Nov. 1872 -wegens valschheid in geschrifte veroordeeld tot 
7 jaar tuchtbuisstraf en laatstelijk bij arrest van het geregts
hof te Leeuwarden dd. 3 Dec. 1881 wegens soortgelijk misdrijf 
tot 1 jaar celstraf. 
\ Hij .wordt den 5 December e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Appelscha begeven. 

'Zijn gedrag in de gevangenis was goed; — hij was als 
koperslager werkzaam. 
- Hij kan schrijven. . .. M 

'K°. 56. PüSTEMA, Ëinte , oud. 29 jaar, machinist of 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Grootegast en 
laatstelijk verpleegd in een der bedelaarsgestichten te Veen-
hulzen , lang 1.65 meter, haar en wenkbr, lichtbruin , voor
hoofd hoog, pogen bruin, neus breed, mond klein, kin rond, 
haard lichtbruin, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Groningen dd, 14 Febr, 
1867 wegens oplichting veroordeeld tot 15 dagen cel; — hij 
arrest van bet prov. geregtshof van Groningen dd. 5 Jan. 1875 
wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf j — bij vonnis van 

• de -regtbank "te Groningen dd. 23 Julij 1877 wegens diefstal tot 
9 maanden cel; — bij vonnis van dezelfde regtbank dd. 13 
Junij 1878 wegens diefstal tot 1 maand cel; — bij vonnissen 
van de regtbank te Assen dd. 8 Mei 1878 en 27 A'ov.1879, 
l?eide malen wegens bedelarij tot 1 dag gevangenisstraf met 
last tot opzendïog naar een bedelaarsgesticht; — en laatstelijk 
bij vonnis van dezelfde regtbank dd. 8 Dec. 1880, bevestigd 
bij arrest van het geregtshof te Leeuwarden dd. 15 Januarij 
1881, wegens diefstal tot 2 jaar celstraf. 
-,*Hij wordt den 8 December e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen, en zal dan van daar naar de bedelaars-
gestichten worden teruggebragfc. 
; Zijn gedrag in de gevangenis was goed; — hij is phleg-
matiek? gehoorzaam Jen vlijtig. -..' . 

Hij waslils timmerman' werkzaam. 
Hij kan schnjven^iji 
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I\°. 57. van den E \ D B , Jonanncs l iodèwljk , oud 49 
jaar, behanger, ongehuwd, Protestant, geboren te 's Graven-
hage, laatstelijk zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter, 
baar zwart, wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen blaauw; 
neus lang, mond gewoon, kin rond, baard grijsbruin, aange
zicht ovaal j kleur gezond, bijzondere teekenen: gebroken vinger 
aan de rechterhand en bijziende: — 

"Werd in 1865 en in 1872 telkens tot 1 jaar celstraf veroor
deeld wegens moedwillige verwonding van bedienende beamb
ten in functie en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te 
Groningen dd. 8 December 1881 wegens diefstal tot 1 jaar cel
straf. 

Hij wordt den 8 December e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskas in genoemde 
stad in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is een zeer 
opvliegend en gevaarlijk, persoon die zich meermalen tegen 
orde en tucht heeft verzet. Hem werd het vertezen van erwten 
opgedragen omdat hij voor het gebruiken van gereedschap te 
gevaarlijk werd,geacht. 

Hij kan schrijven, 

N°. 58. KRONENBURG, ,Ri jk , oud 34 jaar r scbippers-
knecht, ongehuwd, Rootnsch-KathoHjk, geboren en laatst 
wonende te Utrecht, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal,' oogen blaauw, neus breed en dik', mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd bij arrest van het geregtshof te Amsterdam dd. 3 
October 1876 wegens diefstal veroordeeld tot 8 maanden cel
straf en laatstelijk bij arrest van hetzelfle geregtshof wegens 
diefstal op den openbaren weg met "behulp van geweldpleging 
tot 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt den 12 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagenen zalzichtér ontvangst'zijner uitgaans
kas naa*r Utrecht begeven. : 

Zijn gedrag in 'de gevangenis was slecht. Hij is een haat
dragend, opvliegend en gevaarlijk persoon. Zijne werkzaam
heden bestonden in het vlechten van spart. --'-''- *• Lj *' £J ' 

Hij kan schrijven. , •' , ; •'•'•'.'' '•• 
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N° 59. van BEÜSEHOJ1, P l e t e r , oud 40 jaar, nrbei Ier , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Drongelen , laatstelijk zonder 
vaste woonplaats, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blaauw, neus groot, mond klein , kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere 
teekeoen : stamelen: — 

"Werd bij vonnis van de regtbank te Haarlem dd. 24 Julij 
1873 wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf; 
— bij vonnissen van de regtbank te Arnhem iu 1874, te 
Leiden in 1375 en te Amsterdam in 1876 steeds wegens bedelarij 
veroordeeld tot gevangenisstraf, de laatste maal met last tot 
opzending naar een bedelaarsgesticht; -— en laatstelijk bij 
arrest van het geregtshuf te 'sGravenhage dd. 14 Dec. 1877 
wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchtnuisstraf. 

Hij wordt den 14 December e k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer uit
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

. Zyn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is woest en 
onverschillig. Zijne werkzaamheden bestonden in het vlechten van 
spart. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 60. W E 9 T E R H O F , K l a a s , oud 26 jaar, arbei Ier , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Leek, laatst wonende te 
^Nieuw-Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. donker, 
voorhoofd klein, oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht klein , kleur gezond: — 

"Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 2 
-Maart 1877 in appel wegens diefstal in de chambreé veroor* 
deeld tot 2 jaar kruiwagenstraf en laatstelijk bij vonnis van 
de regtbank te Assen dd. 10 Nov. 1880 wegens diefstal tot 
2 jaar gevangenisstraf. 
. Hij wnrdt den 16 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Nieuw-Amsterdam (Drenthe) begeven. 
. Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk; — bij was als 
opperman werkzaam. 

'Hij kan schrijven. 
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N°. 01, ACIIAGEV, Wouter, oud 34jaar, timmerman, 
gehuwd , Protestant, geboren te Wijngaarden, laatstelijk zonder 
vaste woonplaats, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd klein , oogen blaauw , neus gewoon , mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd bii arrest van het prov. geregtshof in Zuidbolland 
dd. 8 April 1870; — bij vonnis van de regtbank te Gorinchem 
dd. 7 Maart 1871; — bij arrest van het geregtshof te 'sGra-
venhage dd. 29 Sent. 1876; — en laatstelijk bij arrest van 
hetzelfde geregtshof dd. 19 December 1879 — steeds wegens 
diefstal, veroordeeld reap. tot 1 maand celstraf, 2 maanden 
celstraf, 2 jaar gevangenisstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 19 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich — na eerst nog 2 maanden cel
straf te hebben ondergaan, hem opgelegd door de regtbank 
te Alkmaar dd. 18 (Jet. 1881 wegens verwonding van een 
medegevangene —• ter ontvangst zijner uitgaonskas naar Har-
dinxveld begeven. 

Zijn ge Irag in de gevangenis was slecht; — hij is valsch 
en niet te vertrouwen. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N". 62. de W I T , J o h a n n e s K l a a s , oud 25 jaar, land
bouwer , ongehuwd , Protestant, geboren te Sneek, en laat
stelijk verpleegd in een der bedelaarsgeatichten te Veenhuizen , 
lang 2.60 meter, haar en wenkbr. donkerblond, voorhoofd 
rond, oogen bruin, neus dik en breed, mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd bij vonnis van de regtbank te Assen dd. 9 April 1873 
wegens opligting veroordeeld tot 2 jaar en 5 maanden gevan
genisstraf; — bij vonnis van de regtbank te Zutphen dd. 28 
Mei 1879 wegens bedelarij tot 3 maanden celstraf; — bij vonnis 
van-de regtbank te Almelo dd. 1 Febr. 1881 wegens bedelarij 
tot 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending; — en 
laatstelijk hij arrest van het geregtshof te Leeuwarden dd. 24 
December 188l wegens bedreiging met brandstichting en moord 
tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 24 December e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te utrecht ontslagen en zal van daar naar de beielaarsge-
stichteu worden teruggebragt. 
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. Zijn gedrag in de gevangenis was goed; — hij was werk
zaam met het vlechteu van bies. 
• Hij kan schrijven. 

~K°. 63. P I I A E , Cornells, oud 40 jaar, zonder "beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Oost-Voorae, laatst wonende 
te Abbenbroek, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruia, 
voorhoofd breed, oogen bruin , neus groot, mond gewoon , 
kia roud, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bij
zondere teekenen: lidteeken aan het voorhoofd: — 

"Werd bij vonnis van den krijgsraad 4de mil. afJ. dd. 11 
Maart 1878 wegens het als agent of lasthebber van de Regering 
verduisteren van een titel veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraï. 

Hij wordt den 25 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen én zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed; — hij was 
met kalanderen werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 64. van der PULS, Jacob , oud 39 jaar, arbeider, 
weduwnaar, Protestant, geboren eu laatst wonende te Hardinx-
veld, lang 1.68 meter, haar zwart, wenkbr. bruin, voorhoofd 
breed , oogen bruin , neus groot, mond gewoon, kin breed, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuïdholland 
dd. 11 Febr. 1875 wegens valschheid in geschrifte veroordeeld 
tot 1 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van het geregtshof 
te Amsterdam dd. 13 Febr. 1877 wegens gelijk misdrijf tot 1 
jaar en 6 maanden celstraf; — bij vonnis 'vande regtbank te 
Amsterdam dd. 23 Januarij 1879 wegens opligting tot 183 
dagen celstraf; — en laatstelijk bij arrest van het g*eregtsbof 
te 's Graveohage dd. 19 December 1879 wegens des bewust 
gebruik maken van een valsch geschrifttot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 26 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Hardinxveld begeven. 
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is zeer stil en 

ingetogen. Hij was als kleermaker werkzaam. 
Hij kan schrijven. 
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,-K°. 65. M E I J E R , P i e i e r , oud 31 jaar, kleermaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren teHerbaijum, laatst-wonende 
te Leeuwarden , lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus breed, mond gewoon, 
kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: •— 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 20 
December 1870 wegens diefstal veroordeeld tot 2 jaar krui-
wagenstraf; — bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden 
dd. 14 Maart 1874 wegens mishandeling tot 2 maanden ge
vangenisstraf; — bij vonnis van dezelfde regtbank dd. -13 
April 1878 wegens diefstal tot 1 jaar celstraf; — bij vonnis 
van dezelfde regtbank dd. 13 Sept. 1879 wegens verbreking 
van afsluiting tot 1 maand gevangenisstraf; — en laatstelijk 
bij arrest van het geregtshof te Leeuwarden in hooger beroep 
dd. *25 Sept. 1880 wegens diefstal en verbreking van afsluiting 
tot 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 26 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Soom ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Leeuwarden begeven-

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed; — hij is stil 
en bedaard en was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 66. MARTEST (zich noemende MARTEWS), Menzo 
H a r t e n , oud 31 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, 
geboren teBaflo, laatst wonende te ten Boer, lang 1.70 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus 
groot, mond klein , kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Groningen dd. 
1 Dec. 1874 wegens valschheid in onderhandsch geschrift ver
oordeeld tot 2 jaar celstraf; — en laatstelijk bij arrest van 
het geregtshof te Leeuwarden dd. 27 Dec. 1877 wegens soort
gelijk misdrijf tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 27 December e. k. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Groningen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met 
matienslaan werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N'. 67. de B R A B A N D E R , F r a n c l s c u s B e r n a r d u s 
Hendr lcus , oud31 jaar, mandenmaker, ongehuwd,geboren 
en laatst wonende te Amsterdam, lang 1,69 meter, Laar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon , 
mond klein, kiu rond , baard zonder, aangezicht rond, kleur 
gezond , bijzondere teekenen: hooge borst: — 
• Werd bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 25 Jan. 

1865; — bij arrest van het prov. geregtsbof in Koordholland 
dd- 9 Junij 1865; — bij vonnis van de regtbank te Amsterdam 
dd. 16 Maart 1870; — bij arrest van het prov. geregtshof 
in Noordbolland dd. 16 Mei 1873; — bij arrest van het ge
regtsbof te Amsterdam dd. 2 Febr. 1876; — en laatstelijk bij 
arrest van hetzelfde geregtshof dd. 27 Dec. 1881 veroordeeld 
— steeds wegeos diefstal — resp. tot 20 maanden gevangenis-
straf, 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 2 jaar celstraf, 
5 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf. 

Hü wordt den 27 December e. k. uit de cellulaire gevangenis 
'te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

i 
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