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H 68. HEf Jn\~$8 , öanlël , oud 18jaar, passementwerker, 
ongehuwd , Israëliet, geboren en laatst wonende te *s Hertogen-
bosch, lang 1,58 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd 
laag, oogen bruin , neus en mond klein, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd bij vonnis van de regtbank te 's Hertogenbpsch van 
11 September 1879 wegens diefstal tot 1 jaar celstraf — en bij 
arrest van liet geregtshof te 's Hertogenbosch, in 1881, wegens 
valscbheid in geschriften tot 18 maanden celstraf veroordeeld. 

Hij wor<lt den 1 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch hij werd bij 
zijne komst aldaar als 'een deugniet van wien het ergste te ver
wachten is voor speciaal toezicht aanbevolen. Hij was als matten
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

NQ. 69. L I C R O I Ï f J e a n L o u i s , oud25 jaar, timmer-
man, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst 
wonende te Amsterdam, lang 1.52 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd rond, oogen blaauw, neushreed, mond klein, 
kin rond, baard en knevel blond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de regtbank te Amsterdam, op 11 
en 19 Augustus 1869 telkens tot 3 maanden celstraf, op 4 
Mei 1870 tot 2 jaar— en op24 December 1872tot 1 jaar en4 
maanden gevangenisstraf, steeds wegens opligting; op 22 Sep
tember 188Q wegens openbare schennis der eerbaarheid tot 
zeven dagen celstraf; voorts door het geregtshof te Amsterdam : 
op 18 November 1878 wegens diefstal tot 18 maanden celstraf, 
én op 21 December 1880 wegens valschheid in" geschrift tot 
2 jaar celstraf. 
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Hij wordt den 5 Januarij a« a. uit de cellulaire gevaugeois te 
Utrecht ontslagen ea zal aldaar zijne uitgaanskas tu ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, utf heeft een ge-
sloten aarJ. Hij was als timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 70. van 't HART, P e t r u s , oud 27 jaar, schippers' 
knecht, ongehuwd, Roomsen Katholijk, geboren te Alkemade , 
laatstelijk zonder vaste woon plaats, lang 1.65 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogenblaauw, neus en mond 
klein, kin spits, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de regtbank te Leiden op 5 en 26 
November 1875 tot 1 maand en tot 1 jaar celstraf, telkens 
wegens diefstal, en door het geregtshof te 'sGravenbage op 
5 Januarij 1878 wegens diefstal bij nacht en eenvoudigen dief
stal tot 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt den 5 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Oude Wetering begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is sluw. Hij 
was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. .71. HENSERT, Henrl Jaeobus Lcoaardus r oud 
32 jaar, reiniger, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
wonende te Amsterdam, lang 1 67 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd hoog, oogen bruin , neus spits, mond groot, 
kin rond, board zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd door hetgeregtshofte Amsterdam op 27 Februarij 1877 — 
en door de regtbank aldaar in 1882 wegens misbruik van ver
trouwen telkens veroordeeld tot een jaar celstraf. 

. Hij wordt den 7 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag i nde gevangenis was goed. Hij wad als koper-
slager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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K6. 72. van D0OKEV, Korne l l s , oud55jaar» timmer
man , gebuwd , Protestant, geboren te Kampen , laatstelijk 
zonder vaste woonplaats, lang 1.77 meter, baar en •wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: op 10 Februari) 1853 door den krijgsraad 
in Gelderland, wegens diefstal, tot3jaar kruiwogenstraf, en 
door bet geregtshof te Leeuwarden op 10 Januarij 1878 wegens 
diefstal bij nacht tot 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt den 10 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontsiagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Zwolle begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was werkzaam 
als mattenvlechter. 

Hij kan schrijven. 

rs°. 73. O L I J V E \ , Egbert , oud 24 jaar, arbeider, gehuwd, 
Protestant, geboren te Assen, laatst wonende te Nieuw-Am
sterdam, lang 1.65 met ei , haar en wenkbr. bruin , voorhoofd 
breed, oogen bruin, neus spits, mond smal, kin rood, baard 
brain, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: op 28 December 1874 door de regtbank 
te Assen, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf, en op 10 
Januarij 1882 door de regtbauk te Alkmnw mede tot 1 jaar 
celstraf, wegens het moedwillig aan iemand toebrengen van 
een slag en kwetsuren. 

Hij wordt den 10 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis 
to Amsterdam ontslagen, en zal zich tot ontvangst zijner uit-
gaanskas begeven naar Nieuw-Amsterdam. 

Zyn gfdrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
als mattenmaker. 

Hij kon schrijven. 

N°. 74- de K E Ï J Z E R , J o h a n n e s l l cndr fcus Adr lanus , 
oud35jaar, bediende, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren 
re Leiden, laatst wonende te Dordrecht, lang 1.698 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorboufd rond, oogen bruin, neus 
en mond gewoon , kin rond , haard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 11 Julij 1876 
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door de regtbank te Dordrecht tot 14 dagen celstraf, 25 Maart 
1S78, 2 Januarij 1879 en 13 Januarij 1881 door het gerpgtshof 
te 'sGravenhage, respectiveHjk tot 183 dagen celstraf, tot 1 
j-iar celstraf en tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 13 Januarij a s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Dordrecht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hg was werk
zaam als kleermaker. 

Hij kan schrijven. 

K°. 75. van BEURDE V, Chrlsüaan, oud 19 jaar, wever, 
ongehuwd, Roomsch-Katholijk , geboren en laatst wonende te 
Tilburg*, hin̂ * 1.62 meter, htar en weukbr. bruin, voor
hoofd gewoon, oogen grijs, neus en mond gewoou, kin 
rond,_ baiird zonder, aangezicht ovaal, kleur gezo.id : — 

Werd veroordeeld: door dea krijgsraad te *$ Hevtogenbos\;h 
op 29 April 1880, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf, endoor 
het geregtshofïtldaur, inlfctfl, mede wegens diefstal, toteene 
celstraf van 1 jaar en 6 maanden. 

Hij wordt den 14 Jatuurij a. s. uit de cellulaire gevang-mus 
te Rotterdam ontslagen en y,al zich iot ontvangst zijner uit-
giianskas naar Tilburg begeven. 

Zijn gedr»»g in de geva-genis was goed- Il ij was werkzaam 
als meubel maker. 

Hij kan schrijven. 

K°. 76, MEIJER, Theodorus CornelH; oud 50 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Roomscb-Katholijk, geboren te Oldenzaal, 
laatstelijk verpleegd in het gesticht Ommerschaus, lang 1.66-
meter, haar zVart, wenkbr -bruin, voorhoofd rond, oogen 
bruin , neus lang, mond groot, kin rond , baard zonder, aan
gezicht breed, kleur gezond: — 

' "Werd veroordeeld: 24 Februarij 1860 door den krijsraad in 
Noordbrubant, wegens desertie-t tot 3 maanden detentie, 26 

. Julïj 1860 door de regtbank te Almelo, "wegens bedelarij, tot 
14 dagen gevangenisstraf met last :tot opzending naar een 
bedelaarsgesticht, 18 petober 1861' door de "regtbank te Deven-

i & - ter , wegens diefstal, tot 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 
23 Mei 1865 door de regtbauk té Arnhem, wegens bedelarij, 
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tot 8 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar een 
bedelaarsgesticht, 7 Mei 1868 door het prov. geregtshof in 
Gelderland, wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting 
onder voorwaarde, tot 15 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 21 Januarij a, s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwardem ontslagen en zal — na in het huis van verzekering 
aldaar eerst nog eaue gevangenisstraf van drie maanden te 
hebben ondergaan — naar de bedelaarsgnstichten worden terug-
ge bragt. 

Zijn geirag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
met spoelen. 

Hij kan schrijven. 

K9. 77. JELKJIA/IV, Jacobus J o h a n n e s , oud 57jaar, 
huisschilder, ongehuwd, Roomsch-Katholijk , geboren te Rotter
dam , laatst wonende te Roermond, lang 1.71 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond 
gewoon , kin l ang , baard zonder, aangezicht lang, kleur 
gezond; —-

"Werd veroordeel 1: 29 Junij 1865 door de regtbauk te 
's Uraveuhage, wegens bedelarij, tot 14 dagen gevangenisstraf, 
25 Maart 1867 door het provinciaal geregtshof in Overijssel, 
wegens diefstal, toteene tuchthuisstraf van 7 jaar, 21 Januarij 
1875 door het provinciaal geregtshof in Limburg, wegens 
diefstal in vereeniging, bij nacht eu met binnenbraak, tot 8 
jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 2L Januarij a. s. uit de strafgevangenis te 
Leemcarden ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 
- Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is sluw. 

Hij was werkzaam als kleermaker. . 
Hij kan schrijven. 

N°. 78. W l J L A N D , W i l l e m Cornells , oud 56 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Ruomsch-Katholgk, geboren te Amster-

s ,dam ,- laatstelijk verpleegd in het gesticht Ommerschans, lang 
1.70 meter,-haar en wenkbr. bruin \ vaorhoofd ïond t oogen 
bruin, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aaugozicht ovaal, kleur gezond Ï-— - V *; 
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Na vroeger wegjns diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf veroor
deeld te zijn geweest, werd hij den 21 Januarij 1868 door het 
prov. geregftshof in Overijssel, wegens brandstichting, veroordeeld 
tot 15 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 21 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal naar de bedelaarsgestichten worden 
terug-gebregt. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is wraakzuchtig 
en onverschillig. Hij was werkzaam met vlechten van spart. 

Hij kan schrijven. 

N°. 79. TW1GT, Herbert , oud 21 jaar, laatstelijk matroos, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam , laatstelijk aan 
boord van het wachtschip te Hellevoetsiuis , lang 1.G4 meter , 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen grijs, neus 
kort en breed, mond klein, kin rond, baard dun, knevel 
zwart, aangezicht ovaal, kleur gewoon: — 

Werd veroordeeld: 23 Mei 1880 door den zeekrijgsraad aan 
boord van het wachtschip te Batavia tot 1 jaar celstraf, wegens 
diefstal, 11 Julij 188L door den zeekrijgsraad nnn boord van 
het wachtschip te Hellevoetsluis, wegens insubordinatie tot eeue 
militaire gevangenisstraf van l1/- jaar, in eenzame opsluiting 
ondergaan. 

Hij wordt den 21 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zijne uitgaan?kas zal hem bij hel ver
laten van de gevangenis worden uitbetaald. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is la?t'g en 
iusubordinaar. Hij was werkzaam als houtdiouijer. 

Hij kan schrijven. 

N°. 80. BOS , Johannes Hermanns , oud 49 jaar, wever, 
ongehuwd, fioomsch-Katholijk, geboren en laatst wonende 
te Kampen, lang 1.70 meter, haar bruin , wenkbr.' blond, 
voorhoofd laag, oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Hij werd , steeds wegens diefstal, veroordeeld: door de regt-
bank te Zwolle: 14 Februari]' 1871 tot3maanden celstraf, 10 
October 1872 tot 4 maanden celstraf, 24 October 1872 tot 6 
maanden celstraf, 4 April 187£ tot 13 maanden gevangenis
straf, 26 April 1876 tot 2 jaar gevangenisstraf, 17 October 
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1878 tot 3 jaar gevangenisstraf, laatstelijk tot 14 maanden 
celstraf; bovendien is hij door het provinciaal geregtshof in 
Overijssel den 14 April 1874, mede wegens diefstal, veroordeeld 
tot 7 maanden celstraf. 

Hij wordt den 25 Januarija. s. uit de cellulaire gevangenis 
te RAterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Kampen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. H'j was werkzaam 
als mattenvlechter. 

Hij kan schrijven. 

K°. 81. van BAAL, B e r n a r d u ? Jo l iannos , oud 26 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en 
laatst wonende te Groningen, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. 
lichtbruin, voorhoofd laag , oogen donkerbruin, neus dik, 
mond klein , kin rond , baard zonder f aangezicht ovaal, kleur 
gezond, bijzondere teekenen lidteeken tegen het linker oog: — 

Hij werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 1 Junij 1875 
door den krijgsraad te Leeuwarden tot Ijaar kruiwagenstraf, 
19 Mei 1877 door het geregtshof te Leeuwarden tot 1 jaar 
celstraf, 11 November 1880 door de regtbank te Groningen 
tot 1 maand celstraf, den 30 December 1880 door het geregts
hof te Leeuwarden tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 29 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis. 
1e Utrecht ontslagen en zijne uitgaanskas zal hem bij het ver
laten van de gevangenis worden uitbetaald. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hy is over-
vriendelijk, sluw, listig en diefachtig van aard. Hij was werk' 
zaam met het weven van matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 82. PLABïKE.V, W i l l e m , oud 49 jaar, stukadoor, 
gehuwd, Protestant, geboren te Delft, laatst wonende te 
's G raven hage , lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd laag , oogen blaauw , neus en mond gewoon, kin rond, 
\baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de regtbank te *s Gravenhage: 5 
Julii 1871 wegens opligting tot 3 maanden gevangenisstraf, 
19 December 1872 wegens diefstal tot 6 maanden gevangenis
straf; door het geregtshof te 's Gravenhage: 12 November 1875 

file:///baard
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wegens opligtïng tot 9 maanden celstraf j door voormelde regt
bank : 3 Augustus 1877 wegens diefstal tot 1 maand celstraf; 
door voormeld hof: 30 October 1877 wegens diefstal tot 183 
dagen celstraf, 25 Augustus 1878 wegens diefstal tot 3 jaar 
gevangenisstraf; laatstelijk door meergemelde regtbank wegens 
opligtïng tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 29 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uit-
gaanskas naar *s Gravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

£° . 83. F O P P E , Lourens , oud 26 jaar , behanger , onge
huwd , Protestant, geboren en laatst wonende te Groningen, 
lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon , 
oogen grijs, neus en mond klein , kin rond, baard zonder, 
aangezicht rond, kleur gezond: — 

Hij werd, Bteeds wegens diefstal, veroordeeld: 20 December 
1878 door het hoog militair geregtshof tot 1 jaar celstraf, 
19 November 1879 door de regtbank te Groningen tot 1 maand 
celstraf, 31 Januarij 1880 door het geregtshotte Leeuwarden 
tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 31 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Groningen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is lui. Hij was 
werkzaam als bobijnder. 

Hij kan schrijven. 
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- W 84. B1UNTSTEGE, W i l l e m , oud 67 jaar, landbou
wer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Zwolle,..lang 1.81 meter, haar en wenkbr. grij3, 
voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus spits, mond gewoon , 
kin ingevallen , baard zonder, aangezicht ovaal: «s 

Werd 19 Februari 1836 door den temporairen krijgsraad der 
vesting Nijmegen wegens openbare schennis der eerbaarheid 
veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, en 23 December 1871 
door het provinciaal gerechtshof in Overijssel wegens feitelijk
heid tegen de eerbaarheid en vergrijp tegen de zeden tot J'5 
jaar tuchthuisUraf. 

Na gratie bekomen te hebben is hij den 11 December jl. uit 
de strafgevangenis te Zeeutcarden ontslagen en naar Zwolle 
teruggekeerd. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best; hij genoot ook nog 
indertijd een afslag van 6 maanden. Hij was als kleerlapper 
werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 85. TER B O R G , Helper! , oud 23 jaar , arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Siddeburen, laatst gew ;ond 
hebbende te Groningen, lang 1.60 meter, haar bruin ; weiikbr» 
blond, voorhoofd laag, oogen blaauw, neus en mond gewoon t 
kin rond, baard bruin 7 aangezicht vol, kleur gezond, bijzon
dere teekenen: gebroken : H 

Werd veroordeeld; door de rechtbank te Appingedam wegens 
diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; door de rechtbank te Win
schoten wegens oplichting tot 1 maand ctlstraf; door de recht
bank te Groningen wegens verzet tot 1 maand celstraf; door 
dè recfitbank te Winschoten wegeps oplichting tot 2 maanden 
celstraf; en wegens diefstal bij drie Tonnissen.'van de recht
bank te Groningen tot 3 maanden — 183 dagen en 1 jaar 
celstraf. 

Hij wordt den 2 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis' 
te Rotterdam ontslagen "en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaauskas naar Groningen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij is sluw eu 
driftig. Hij was als mattenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. {Tweede aflevering.] . 



K°. 86. V Ë B B A K E L , J a n , oud 51 jaar, arbeider, ge
huwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Rijswijk, laatst ge
woond hebbende te 'sGravenhage, lang 1.71 roeier, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd ovaal, oogen blaauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard bruin» aangezicht ovaal, kleur ge
zond: —-

.Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
bolland , in 1869, wegens valschhei'1 in geschrift, diefstal en 
oplichting, tot 5 jaar tuchtbuisstraf; in 1874, wegens diefstal, 
tot la maanden gevangenisstraf; later door de rechtbank te 
's Gravenhage, wegens misbruik van vertrouwen, tot 1 jaar 
celstraf. 

Hij wordt den 2 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar *s Gravenhage begeven, 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als matten
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 87, SLAG, Jolian Hendr ik , oud 32 jaar, smid , 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. donker, 
voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus groot, mond gewoon , 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 15 December 1869 door het provinciaal 
gerechtshof in Noordholland, wegens diefstal, tot Ü maanden 
celstraf; 17 Juli 1870 door de rechtbank te Amsterdam , wegens 
landlooperij , tot 1 maand gevangenisstraf; 12 September 1873 
door het genoemde Hof, wegens diefstal, tot5janrtuchthuis-
straf; 4 Februari 1880 door bet gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon, tot 3 
jaar gevangenisstraf. 

. -Bij wordt den 4 Februari e. k. uit de strafgevangenis té 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven-
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N°. 88 ' N E E G E N S , Petrus J o h t n n e s , oud 28 jour , 
mandenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en 
laatst gewoond beobende te Amsterdam, lang 1.70 meter ,< 
haar en vrenkbr. blond , voorhoofd boog , oogen blaauw , neus 
breed, mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond: — 

Werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 31 December 
1867 en 25 Augustus 1870 door de rechtbank te Amsterdam 
tot 3 maanden eet- en l jaar gevangenisstraf; 19 Juni 1872 
door het provinciaal gerechtshof in Noordbolland tot 1 jaar cel
straf; 22 October 1873 door genoemde rechtbank tot 2 jaar 
celstraf; 9 October 1876 eu 4 Februari 1880 door het gerechts
hof te Amsterdam tot 2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 4 Februari a.s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is sluw, ge
vaarlijk en zeer brutaal. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°.89. BEVAIXIER, Hendrik, oud32jaar, metselaar, 
gehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
's Graven ha ge , lang 1.672 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blaauw, neua smal, mond klein, kin 
breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, bijzon-
dere teekenen: een anker geprikt op de rechterhand: — 

Werd veroordeeld: 15 April 1871 door een krijgsraad in 
Oost-Indie, wegens diefstal, tot 4 jaar kruiwagenstraf; 30 
December 1875 door de rechtbank te *s Gravenhage, wegens 
diefstal, tot 3 maanden celstraf; 27 Juli 1876 door de recht
bank te Rotterdam, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 
27 September 1877 door het gerechtshof te. *sGravenhagti, 
wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 30 September 1878 door 
de rechtbank te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 3 maanden 
celstraf; 1 Mei 1879 door de rechtbank te Amsterdam, wegens 
bedelarij, tot 14 dagen gevangenisstraf; 14 Juli 1879 door het 
gerechtshof te 's Gravenhage, wegens bedelarij, tot 3 maanden 
celstraf; 9 October 1879 door de rechtbank te Amsterdam, wegens 
landlooperij en diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf; 15 Mei 
en 8 November 18£Q door de rechtbank te Utrecht, wegens land-
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loopérij en bedelarij, "tttlkeiistot3niaaudea'gevaÖgénissttaf; — 
de drie laatstvefmelde vonnissen bielden tevens den last in tot 
opzending naar een bedelaarögesticht; gj 1 Februarij 1881 
door het gerechtshof te Amsterdam, wegens schriftelijke be
dreiging met brandstichting, tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 6 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en.zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 'sGravenhage begeven. 

. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
ak reiniger en metselaar. 

Hij kan schrijven. 

N°. 90. W I È L È M O Ü T , J o h a n n e * W i l h e l m u s Gcrar-
dus , oud24jaar, stoelenmatter, gehuwd, Roomsch-Katbohjk, 
gebaren en laatst gewoond hebbende, ta 's Gravenbage, lang 
1.68 meter, haar enwenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen 
blaauw, neus en mond gewoon, kin rond , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd door de rechtbank of het gerechtshof te 's Gravenbage 
sedert 1871, steeds wegens diefstal, achtereenvolgens veroor
deeld tot 6 maanden gevangenisstraf — 1 jaar gevangenis
straf — 183 dagen tiélstfaf — 1 jaar celstraf ** 3 maanden 
celstraf — 183 dagen Celstraf ert 1 jaar celstraf; bovendien 
door de rechtbank te Rotterdam, wegens Verlet» tot3weken 
celstraf. 

Hij wordt den 9 Februari ê. k. uit de cellulaire gevangenis 
te liotterdam ontslagen én zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar *sGravenhage begeven, 

£ijn gedrag hi de gevangenis was goed; Uij ia echter zeer 
bedorven en snoeft op de sluwe wijze waarop hij het kwade 
uitvoert. Hij was als meubelmaker werkzaam» 

Hij kan schrijven. 

ft'* 91. Y H I E N O S , Johanncs A l h e r t u s , oud 31 jaar, 
vêfwef, ongehuwd, Roomscb-Katholijk i geboren te Grave, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam» lang 1.692 meter, 

• ïiaar en wènkbf. bruin, voorhoofd fond.» oögen blaauw, neus 
- èn mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
'tjcljdUf gfézond: — 
^•SWerd • veroordeeld; 26 Juli 1867 door de rechtbank te Rot-

f.1 
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terdam, wegens diefstal, tot 6 maanden gevangenisstraf; 22 
April 1874 en 22 Mei 1875 door het provinciaal gerechtshof 
in Zuidholland, wegens diefstal, tot 9 maanden cèlstrof en 3 
jaar gevangenisstraf; 12 Februari 1879 door het gerechtshof 
te 's Gravenhage, wegens poging tot diefstal, tot 4 jnar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt den 12 Februari e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 92. van B R E N K , W o u t e r J o h a n n e s , oud 23 jaar , 
varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren te Ingen, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.57 meter, haar don
ker , wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blaauw * neus en 
mond klein , kin rood , baard zonder ( aangezicht rond, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 20 Augustus 1872 door de rechtbank te 
Rotterdam, wegens medeplichtigheid aan diefstal, tot 1 jaar 
gevangenisstraf; 2 Óctober 1873 door dezelfte rechtbank, 
wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf j 22 September 1877 
door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 
1li jaar celstraf; 12 Februari 1879 door genoemd Hof, wegens 
poging- tot diefstal, tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 12 Februari e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoont ontslagen en zal ziph. ter ontvangst aijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wns slecht; hij is s luw, on-
deugead ondernemend. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 1 

N°. 93.- BAZIJIIV, G e e r t , /oud 26 jaar , arbeider * onge
huwd , Protestant, geboren .te Wijster, laatst gewoond heb
bende te Wilsum , lang 1.Ö9. meter, haar en wenkbr. blond, 

^voorhoofd gewoon, oogen blaauw i neus er) mond gewoon , 
kin fond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd door de rechtbank té Assen achtereenvolgens veroor
deeld: wegens mishandeling iofe 1 maand en 1 jaar celtraf; 
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wegens wederspannigheid tot 3 maanden celstraf; wegens ge
welddadigheid tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 14 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskaa naar Maastricht begeven. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
met kopervijlen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 94: KROES, Harmen, oud 41 jaar, koopman, ge
huwd, Protestant, geboren te Kulnre, laatst gewoond heb
bende te Chicago in Amerika, lang 1.86 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd breed , oogen blaauw , neus en mond 
gewoon, kin spits * baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: in 1864 door de rechtbank te Heeren
veen, wegens mishandeling, tot 8 dagen celstraf; 16 Mei 1878 
door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens bigamie, tot 5 
jaar tuchthuisstraf, en genoot 3 maanden afslag. 

Hij wordt den 15 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als zieken-
oppasser werkzaam. 

Hij- kan schrijven. 

K°. 95. R O II D E , Johan Hendrik , oud53janr, zonder 
beroep , ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst 
gewoond hebbende te Bloemendaal, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus gewoon, 
mond klein , kin smal, baard zonder, aangezicht rond, kleur 
gezond: — 

Werl veroordeeld wegens diefstal: 28 October 1851 door het 
Hoog Militair gerechtshof tot 3 jaar kruiwagenstra f; 29 Juni 
1855 dóór hét provinciaal gerechtshof in Zuidholland tot 6 
jaar'tuchthuisstraf; 7 Mei 1861 door bet provinciaal gerechts
hof in NoordhoUand tot 8 jaar tuchthuisstraf; voorts wegens 
bedriegelyke oplichting: 13 October 1869 door de rechtbank 
te Amsterdam tot "6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf; 3 
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Augustus 1876 door het gerechtshof te Amsterdam tot eene 
gelijke straf. 

Hij wordt den 15 Februari e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uirgaanskas 
naar Bloemendaal begeven. 
' Zijn gedrag is de gevaugenis was redelijk. Hij is sluw en zeer 

gevat. Hij was werkzaam als reiniger eu kleermaker. 
Hij schrijft mooi. 

K*. 96. T a n d c r C K A A F , Cornel ls , oud 32 jaar, opper-
man , ongehuwd, Roomscb-Katholijk, geboren en laatst ge
woond hebbende te Schiedam, lang 1*62 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd boog, oogen blaauw, neus gewoon , 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht long, kleur 
bleek , bijzondere teekenen : pokdalig: — 

Werd veroordeeld: wegens diefstal en oplichting, door de 
rechtbank te Rotterdam 20 Juni 1876, 5 December 1876 en 
22 November 1877, tot 3 maanden , 1 maand en 1 jaar cel
straf ; later door bet gerechtshof te 's Gravenhage, wegens 
diefstal, tot 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 17 Februari e. k. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit' 
gaanskas nanr Schiedam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij is sluw. Hij 
was werkzaam als mattenvlechter. 

Hij kan schrijven. 

N'. 97. de JONG , L e e n d e r t , oud 30 jaar, zonder be
roep, gehuwd, Protestant, geboren te Ridderkerk, laatst ge
woond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.74 meter, haar en 
wenbr. bruin , voorhoofd smal, oogen T>ruio, neus en mond 
gewoon , kin spita, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd wegene valscbheid in geschriften door het gerechtshof 
"te 's Gravenhage veroordeeld: 24 November 1876 tot 18 maan
den celstraf; 16 Maart 1878 tot 5 jaar tuchtliuisstraf. Hij ge
noot een afslag van 3 maanden. 
. Hij wordt den 21 Februari e.k. uit de strafgevangenis te 
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Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Utrecht begeven. 

Zvju gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was'werk
zaam als reiniger. 

Hij kan schrijven. 

N°. 98. R O K , P i e t e v Corne l l s , oud 56 jaar , zonder be
roep , gehuwd, Protestant/geboren en ïaatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang 1.60 meter, baar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd breed , oogen bruin , neus spits, mond en kin breed , 
baard bruin , aangezicht rond > kleur gezond; — -
- "Werd veroordeeld: 24 December 1869 door het provinciaal 
gerechtshof in Noordhoiïand t wegens verduistering door een 
agent. van de Houge Regeering van bescheiden welke hem 
ter zake vau zijn post waren toevertrouwd, tot 4 jaar gevan
genisstraf; 22 Februari 188*2 door het gerechtshof te Amster
dam , wegens medepligtjghejd aan misbruik van vertrouwen, 
tot 1 jaar celstraf. 

Hy wordt den 24 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zijne uitgaanskas zal hem bij het 
verlaten van de gevangenis worden ter hand gesteld. 

Zijn gedrag in.de gevangenis, was goed. Hij was werkzaam 
met het verlezen van koffijboonen. 

Hij kan schrijven. ' 

K°. 99. W I T I I A A U , H U b e r t , oud 28 jaar, schipper, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Ave'reest, laatst gewoond 
hebbende te Dedemsvaart, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus dik, mond ge
woon , kin breed, baard zonder, aangezicht rond j kleur ge
zond : —=••-••"". 

Werd veroordeeld: 11 Mei 1875 door het provinciaal ge
rechtshof in Zuidholland, wegens diefstal, tot 2 jaar gevan* 
genisstraf; 21 Mei 1879 door bet gerechtshof te Arnhem, wegens 
diefstallen, tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 26 Februari e. k. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen én zal zich ter ontvangst zij o er uitgaanskas 
naar De,demsvaart begeven. 

gijn gedrag in de'gevangenis was zeer goed. Hij was werk
zaam als loezicbter over de weverij. - ^ 

Hy kan. spjiryven 

in.de
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N°. 100. W I E R I N G A , Corne l l s , oud 41 jaar,'boeren; 
"knecht, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Uithuizen , lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond , 
voorhoofd rond, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: •— 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appingedam , 14 
Augustus 1857 wegens mishandeling tot '3 jaar gevangenis
straf; 13 Januari 1865, 7 April 1871 en 16 November 1871, 
wegens oplichting, tweemaal tot 6 maanden cel- en eens tot 
6 jaar gevangenisstraf; tusschen 1865 en 1871 door het pro
vinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal, tot'5 jaar 
tuchthuisstraf; door het gerechtshof te Leeuwarden op 1 Maart 
1877., wegens diefstal van vee uit de weide., tot 6 jaar tucht
huisstraf. 

Hij wordt den .1 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgannskas 
naar Groningen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht; 'hij is driftig en 
sluw. Hij was als mattenvleehter werkzaam. 

Hrj ka», niet schrijven. 

B 10.1. VlIJUWAW, W i l h e l m F r c d e r l k , oud 52 jaar, 
horlogemaker, ongehuwd , Protestant, geboren te Zwolle , 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin..,, neusgroot, 
mond gewoon, kin rond/ baard zonder., aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 
• Werd veroordeeld: 4 'Februari 1875 door de rechtbank te 

Almelo," wegens misbruik van vertrouwen, tot 1 jaar celstraf; 
31 Mei. 1878 door het gerechtshof te 'sGravenhage, wegens 
valschlieid in geschriften , -tot 5 jaar tuchthuisstraf. Hij genoot 
drie. maanden afslag. I 
• Hij wordt den "2 Maart a. s. uit de strafgevangenis t e £ w -

warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar .Utrecht .begeven. 

Zijn ^gedrag in de gevangenis "was best. Hij was werkzaam 
als Instrumentmaker. 

Hij kan schrijven. Üt)$i 

Geheim Regisier, [.Derde aflevering.] 
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N \ 102. Tan d e GEN ACUTE, Pierre , oud 38 jaar, 
blikslager, ongehuwd, Roomsch-Katbolijk, geboren te Geut, 
laatst gewoond hebbende te Luik, lang 1.58meter, hnnrdon
kerblond, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donker
bruin , neus groot, mond gewoon, kin rond , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere teekenen: geta-
toueerd op beide armen: — 

"Werd veroordeeld: in 1877 door een krijgsraad in Indié, 
wegens insubordinatie tot 3 jaar gevangenisstraf; 2 Maart 1882 
door het gerechtshof te 's Hertogenbosch , wegens diefstal, tot 
1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 2 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit gaans-
kas naar Luik begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is volbloed com-
muneman. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij spreekt Vlaamsen en kan schrijven. 

N°. 103. van GELAND , Wil lem , oud 47 kar , arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren te Willemstad, laatst gewoond 
nebbende te Appingedam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blaauw, neus lang, mond klei u , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof iu Noor.I-
brabant, 15 Februari .1853, 11 Juli 1861 en 6 December 1866, 
telkens wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf en 5 en 6 
jaar tuchthuisstraf; door de rechtbank te Appingedam 30 Juni 
1875, wegens moedwillige verwonding, tot 3 maanden celstraf; 
door bet gerechtshof te Amsterdam 7 Maart 1877, wegens 
diefstal, tot 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 7 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Lctu-
waraen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Hoogezand begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 104. Tan UBUSN, J o h a n n e s , oud 39 jaar, arbeider, 
gehuwd, Roomscb-Katholijk, geboren te Breda , laatst gewoond 
hebbende te Etten, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd smal, oogen-grijs, neus groot, mond klein , kin 
rond j. baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Breda, 6 Januari 
1865, wegens diefstal, tot 10 dagen — 6 Juli 1860, wegens 
mishandeling, tot 8 dagen gevangenisstraf; 21 September 1887 
door een krijgsraad, wegens diefstal, tot 1 jaar kruiwagen-
straf; 8 November 1877, door het gerechtshof te 'sHertogen-
bosch , wegens verkrachting, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 8 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskas 
begeven naar de Leur, bij Breda. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht; hij ia opvliegend 
en haatdragend. Hij was werkzaam als spartvlechter. 

Hij kan schrijven. 

N"°. 105. Cornella van den IIAZE1VK AMF , geboren 
de HBIJZiBR , oud 51 jaar, zonder beroep, gehuwd, 
Roomsch-Katholijk, geboren te Bergen op Zoom, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.57 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd breed, oogen blaauw , neus en kin 
spits, mond smal, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 8 Augustus 1867 dour de rechtbank te 
Haarlem, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 12 
Augustus 1874 door het provinciaal gerechtshof in Noordhol-
la ud , wegens diefstal bij nacht, tot 5 ja&r tuchthuisstraf; 8 
Maart 1882 door het gerechtshof te Amsterdam , wegens dief
stal , tot 1 jaar celstraf. 

Zij wordt den 8 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Amsterdam ontslagen en zal te Amsterdam blijven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed, doch zij schijnt 
diefachtig1 en bedr iegelijk van aard te zyn. Zij werd bezig 
gehouden met breiwerk. 

Zij kan schrijven. 

N°. 106. DKEK8*EX, Aa l t , oud 28 jaar, colporteur, 
gehuwd, Protestant, geboren te Harderwijk, laatst gewoond 
hebbende te Arnhem , lang 1.62 meter , haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon , oogen blaauw , neus dik, mond gewoon , 
kin Tqnd, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: 17 December 1870 door den krijgsraad 
te Haarlem, -wegens diefstal, tot 3 jaar kruiwagenstraf; 17 
Augustus 1880 door de rechtbank te Arnhem, wegens oplich
ting , tot 1 jaar gevangenisstraf; 27 April 1881 door het ge-



20 

rechtsbof te 's Hertogenbosch, .wegens vtilschheid in geschrif
ten, tol, 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 9 Maart a.s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch hij is lui en 
"vadsig. Hij was als schoenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
N.° 107. KESIHAAT , Mannes, oud 40 jaar , koetsier , 

weduwnaar, Protestant, geboren te Dedemsvaart, laatst ge
woond hebbende te Smilde, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, bogen blaauw, neus gewoon , mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: S 

Werd 12 September 1878 door het gerechtshof te Arnhem , 
wegens diefstal van eeu paard uit de weide, veroordeeld tot 
5 jaar tuchthuisstraf. Hij genoot 6 maanden afslag. 

Hij wordt den 16 Maart a.s. tvit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Dedemsvaart begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als tim
merman werkzaam. 

Hij kan schrijven. • 

N°. 108. MID9EL.BOSCH, Jan , oud 31 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Assen, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
smal, oogen blaauw, neus en mond klein, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 
. "Werd veroordeeld: 27 October 1875 door de rechtbank te 

Assen, wegens mishandeling, tot 1 maand celstraf; 16 Maart 
1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens valscb ge
tuigenis, tot 5 jaar tuchthuisstraf. ~:-
• Hij wordt den 16 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Leen-
Warden- ontslagen en^zal^zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Assen begeven. - •*-'rs, •••• 
• 'Zijn gedrag in de gevangeuia ".was goed. Hij was als wever 
Werkzaam. ^ ^ H 

Hrj kan schrijven. i :;v
:; '1 , 

. F . 109. ROORDIJtfK , Hermauus , oud 30 jaar, hout
zager f ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst ge-
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woond hebbende te Velp, lang 1.687 meter, haar en wenkbr. • 
blond t voorhoofd rond, oogen blaauw, neus groot en gebogen, 
mond en kin. klein, baard zonder , aangezicht rond, kleur ge
zond : I I 

Werd door de rechtbank te Arnhem , steeds wegens diefstal, 
veroordeeld: 23 Maart 1875 tot 1 halfjaar celstraf; 11 April 
1877 tot 2 en 16 Maart 1880 tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 16 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Velp begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is lui en 
traag. Hij was werkzaam als arbeider. 

Hij kan schrijven. 

N°. 110. B E N g , L a m m e r t S t m o n , oud 63 jaar, instru
mentmaker , ongehuwd, Roomsch-Katbolijk, geboren te De
venter , laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.735 
meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen licht
grijs , neus en mond groot, kin breed, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd wegens diefstal of misbruik van vertrouwen veroor
deeld: 26 Februari 1840 door den krijgsraad te Arnhem tot 
3 jaar kruiwagenstraf; 14 October 1858 door de rechtbank 
te Zwolle tob 6 maanden celstraf; 27 Juli 1859 door de recht
bank te Zutphen tot 6 maanden gevangenisstraf; 12 Juli 1862 
door de rechtbank te Groningen tot 6 maanden gevangenisstraf; 
22 April 1863 door dezelfde rechtbank tot 1 jaar gevangenis
straf; 31 Augustus 1864 door de rechtbank te Winschoten tot 
3 jaar gevangenisstraf; 14 Mei 1868 door de rechtbank te 
Amersfoort tot 1 jaar gevangenisstraf; 30 Augustus 1870 door 
de rechtbank te Deventer tot 2 jaar en 8 maanden gevange
nisstraf ; 17 Maart 1881 door de rechtbank te Haarlem tot 2 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt deu 17 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
., als bobijnder. 

Hij kan schrijven. 

N°. 111. TVEIDECK, Johan O o Hf ried , oud 44 jaar , 
sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst 
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gewoond hebbende te Nieuwer-Atustel, lang l.fi'2 nieter, haar 
en wenkbr. bruin , voorhoofd rond, oogen blaauw, neus acheef, 
mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 28 
December 1860, wegens diefstal * tot 3 maanden gevangenis
straf; door dezelfde rechtbank 24 Juni 1862, wegens bedelarij , 
tot 14 dagen gevangenisstraf, met last tot opzending naar een 
bed el aarsgesticht; door het provinciaal gerechtshof in Koord-
holland, wegens dierstal, tot 1 jaar celstraf; door het provin
ciaal gerechtshof in Drenthe 24 April 1869, wegens schrifte
lijke bedreiging met brandstichting, tot 6 jaar tuchtbuisstraf; 
door het gerechtshof te Amsterdam 21 Maart 1877, wegens 
valschheid in onderhundsch geschrift en diefstal, tot 6 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 21 Maart a. s, uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begaven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 112. «VOSTEN, Antolnc U u b c r t Jo«epH , oud 24 
jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katliolijk, geboren 
te Maastricht, zonder vaste woonplaats, lang 1.71 meter, haar 
en wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen grijs , neus en mond 
klein, kin rond* baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Hertogenbosch , 
16 November 1874, wegens afspraak tot desertie tot 4 maan
den detentie, en 10 October 1876, wpgensdesertie, tot2jaar 
kruiwagenstraf; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 24 
Haart 1881, weegos bedreiging met brandstichting, tot 2 jaar 
celstraf. 

Hij wordt den 24 Maart a s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Maastricht begeven. 

Ziju gedrag in de gevangenis was goed. Hij is onverschillig. 
Hij was werkzaam als meubelmaker. 

Hij kan schrijven. 

K°. 113. SïtfOEK, CJerrlt, oud 48 jaar, schoenmaker, 
ongehuwd,.Protestant, geboren teGorinchem, laatstelijk ver-
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pleegd te Ommerschans, lang 1,69 meter, haar eu wenkbr. 
.bruin, voorhoofd laag, oogen blanuw, neus gewoon , mond 
groot kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 9 Juni 1856 door den krijgsraad te 
's Hertogenboscu, wegens diefstal, tot 2 jaar kruiwagenstrof; 
28 Juni 1860 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 
wegens bedreiging met brandstichting, tot 5 jaar tuchthuis-
straf; 25 Maart 1867 door liet provinciaal gerechtshof in Over
ijssel, wegens diefstal, tot 10 jaartuchthuisstraf; in 1879door 
de rechtbank te 's Hertogenbosch, wegens diefstal, tot 1 jaar 
celstraf, 26 September 1882 door de Kechtbank te Rotterdam, 
wegens diefstal, tot een half jaar celstraf. 

Hij wordt den 26 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal te Rotterdam blijven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hg is gevaarlyk 
eu onverschillig. Hij was werkzaam als schoenmaker. 

Hij kan schrijven. 

N*. 114.CA8TKICC9I, D i r k , oud 19 jaar, zooder beroep, 
ongehuwd, Roomsch-Katbolijk, geboren te Heilo, laatst gewoond 
hebbende te Alkmaar, lang 1.57 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd rond, oogen bfaauw, neus plat, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur bleek: — 

Werd tweemaal wegens diefstal veroordeeld tot 1 jaar cel
straf; 27 October 1879 in hoog-er beroep door bet gerechtshof 
te Amsterdam en 28 Maart 1882 door de rechtbank te Alkmaar. 

flij wordt den 28 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal ie Amsterdam blijven. 

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

Hij kan schrijven. 

N'. 115. de ZEEUW, W i l l e m , oud 42 jaar, blikslager, 
ongehuwd, Jansenist, geboren te Egmond aan Zee, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogea blaauw, neus lang; 
mond breed, kin spits, baard blond, aangezicht rond, kleur 
gezond: — 
' Werd veroordeeld: 16 Januari 1873 door het Hoog Militair 

gerechtshof, wegens diefstal, tot 3 jnar kruiwagenstraf; 2Ï> 
Maart 1882 door het gerechtshof te-Amsterdam mede wegen? 
diefstal, tot 1 janr celstraf. 
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Hij wordt den 29 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal te Amsterdam blijven. 

•Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is driftig. Hij 
was werkzaam als blikslager. 

Hij kau schrijven, 

N°. 116. van der SCUEELEN, Abraham, oud3»jaar, 
stoker, ongehuwd, protestant, geboren te Haarlem, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, baar en 
"wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus dik, mond 
klein, kin rond, baard bruin, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord
holland , wegens 'diefstal, 24 Juni 1862 tot 6 maanden -celstraf; 
•6 Juli ]8G4 tot 4 jaar gevangenisstraf; 29 December 1869 tot 
é jaar tuchthuisstraf; 12 September 1878 door de rechtbank 
"te Amsterdam, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; door het 
gerechtshof te Amsterdam: 19 Mei 1880, wegens valscbheid 
in geschriften, tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 
#9 Maart 1882, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 29 Maart a. s. 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. 

N°. 117. COËRVER, MaOilas Joseph, oud 32 jaar, 
metselaar, gehuwd, Boomsch-Katholijk, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Bocholtz, lang 1/75 meter, haar en 
•wenkbr. blond, voorhoofd plat, oogen blaauw, neus stomp, 
•mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
•kleur gezond: -r-

Werd 24 Maart 1874 door het provinciaal gerechtshof in 
Limburg, wegens moedwüligen manslag, veroordeeld tot 10 
jaar tuchthuïsstraf en genoot 12 maanden afslag. 

Hij wordt den 31 Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarèlen ontslagen en-zal zich ter ontvangst zijner uit-
.gaanskas naar Maastricht begeven.- -

..Zijn gefïrag in de;gevangenis was best. Hij was werkzaam 
ails .metselaar. 

Bij kan 'schrijven. 
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MISSIVE van den Minister van Justitie van 26 Februari 
1883 , ide afdeeting, M 20 , GEHEIM. 

Aan Heeren Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven* 

Uit de inlichtingen mij door UWeledelgestr. verstrekt in ant
woord op mijn schrijven van 19 October jl. .n*. 18, Geheim, 
is mij gebleken dat de uitgave van het Geheim Registeren der por
tretten zooals die werd geregeld bij mijne missive van 31 Maart jL 
op enkele punten behoort te worden gewijzigd of aangevuld. 

Mitsdien heb ik de eer het volgende ter Uwer kennis te bren
gen , waaruit UWeledelgestr. zal blijken dat ik van Uwe be
schouwingen en advïesen, waarvoor ik bij dezen mijn* dank 
betuig, ruim gebruik heb gemaakt. 

In de eerste plaats zullen voortaan exemplaren van het Geheim 
Register en der portretten, behalve aan UWeledelgestr. en de 
officieren van Justitie, ook nog worden toegezonden aan de 
divisie-commandanten en verdere Officieren der marechaussee be
nevens aan de Commissarissen van Politie in de gemeenten die eene 
bevolking bezitten van meer dan 10 000 zielen en aan dien te Venlo, 
voor welken ambtenaar ik met het oog op de ligging der gemeente 
— nabij de grenzen — eene uitzondering (want ze telt nog geen 
9200 inwoners) wensen te maken. In de gemeenten waar meer Com
missarissen van Politic zijn gevestigd, zal de toezending zoowel 
aan den Hoofd-Commissaris als aan de afdeeling-cbefs geschieden. 

Ten tweede acht ik het noodzakelijk de aansporing tot ^ oorzich-
tigheid en geheimhouding te temperen, die in mijn schrijven van 31 
Maart jl. in zöó ernstigen graad werd aangetroffen dat ten gevolge 
daarvan op vele plaatsen het register c. a. geheel buiten gebruik bleef. 

Ik wensch daarom bij deze. die te beperkende bepalingen te 
herroepen en niet anders voor te schrijven dan dat allen, aan 
wien het Register en de portretten worden toegezonden, er met 
hieschheid en omzichtigheid gebruik van zullen maken en de be
langen der weigezinden onder de gesignaleerde ontslagenen 
nimmer uit het oog zullen verliezen. Nadere bepalingen komen 
mij overbodig voor: — daargelaten nog dat het niet wel mogelijk 
zou blijken alle gevallen vooruit te voorzien en te omschrijven, 
waarin de gebruikmaking van register of portret geboden of ge 
rechtvaardigd is. Trouwens ik zou daartoe zelfs geene 'poging willen 
wagen; — omdat ik weet met volkomen vertrouwen de beslissing 
in deze aan het juiste oordeel en het wijs beleid van de ambtenaren, 

Geheim Register. rv;Prde aftVverme-1 
Tweede jaargang. l*ierüe aflevering, j 
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aan wien het register c a. wordt toegezonden, te kunnen overlaten. 
Heeft het vorenstaande .op den inhoud van het register betrek

king, — het geheim betreffende het bestaan van het Geheim 
Register c a. wensen ik niet op te heffen. Al behcoren alle 
poïitie-ambtenaren en beambten te weten dat zij op de parketten — 
bij de Officieren 'der marechaussee en bij de Commissarissen ven 
Politie der. grootste gemeenten omtrent enkele verdachte personen 
inlichtingen kunnen bekomen, de bron, waaruit die inlichtingen 
worden verstrekt, moet bun onbekend blijven. HetiswenscheTijk 
dat de aandacht der Officieren van Justitie hierop gevestigd blijve. 

Ook zullen deze niet uit het oog moeten verliezen dat de 
maandelijksche mededeelingen aan-onder hen ressorteereode amb
tenaren en beambten van hetgeen hun daartoe uit den inhoud 
van het Geheim Register van genoegzaam belang voorkomt, niet 
achterwege moeten blijven. Deze blijven hare waarde behouden 
ook nl -mag de bron waaruit zij worden geput niet worden vermeld. 

"̂ Ten * derde • zullen voortaan* de portretten aan de achterzijde 
niet andera vermelden dan het nummer waaronder het signale
ment in het Geheim Register is opgenomen. Tengevolge hiervan 
zal men er gemakkelijker toe kunnen overgaan portretten aan 
ondergeschikte polïtie-beambten ten gebruike bij de recherche 
af te geven of ze aan particulieren te vertoonen. Het is dan ook mijn 
verlangen dat deze bruikbaarheid behouden blijve en dat ook later 
op de achterzijde g^ene aan teeken ing van naam etc. geschiede. 

Eindelijk is nog door mij besloten van wege mijn departement 
portefeuilles te verstrekken ter bevordering dat de portretten be
hoorlijk .verzameld en'bewaard worden, Ook in die portefeuilles 
tal -?-. om. dezelfde redeu als boven vermeld — onder elk portret 
slechts het nummeren niet de naam etc. moeten worden vermeld. 

Ten slotte merk ik nog op dat reeds in de volgende maand 
het register en de portretten op de voormelde meer uitgebreide 
wijze zullen worden verstrekt endat ik daarbij tevens aan de amb
tenaren aan wïen alsdan voor de eerste tnaal de toezending zal plaats 
hébbén, zat doen toekomen al hetgeen tot dusverre verscheen. 

Ouder bijvoeging vin een genoegzaamftantal exemplaren, heb 
ik dé eer UWeledelgestr. te verzoeken, den inhoud van dit 
schrijven ter kennis te wUlnn brengen van de onder U ressor-
teerèttde'1 Officieren vat» Justitie, Hoofd- en verdere Officieren 
der marechaussee en Commissarissen van Politie en dézen eene 
getrouwe .naleving te willen aanbevelen. 

2)c Mini sla* 'van Justitie, 

A. E. J . MOODERSAH. 
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N°. 118. O P %t H O F , J*o»t , oud 68 jaar, koopman, 
weduwnaar, Protestant, geboren teOvezande, laatst gewoond 
heblende te Goes, lang: 1.736 meter, haar en wenkbr. donker, 
voorhoofd hoog, oogen blauw f neus spits, mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond'. — 

Werd veroordeeld: 31 Mei 1860 door de rechtbank te Goes, 
wegens oplichting, tot 6 maanden celstraf; 19 Juni 1865 door 
dezelfde rcchttatik, wegens misbruik van vertrouwen, tot 1 
jaar celstraf; 17 April 1874 door het provinciaal gerechtshof 
van Zeeland, wegens diefstal, tot 3 maandeu celstraf; 1 April 
1880 door het gerechtshof te VGravenhage, wegens diefstal 
van een paard in de weide en eenvoudigeo diefstal, lot 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 1 April a.s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Goes begeven. ., 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, doch hij is lui 
en onverschillig. Hij was werkzaam als spoelder. 

" Hij kan schrijven. 

N°. 119. SLtTIJJflEB, F r a n c t o a , oud 54 jaar, wasch-
vrou w , gescheiden , Protestant, geboren te Vlaardingen , laatst 
gewoond hebbende te Nieuwediep, lang 1.56 meter, haaren 
wenkbr. bruin, vuorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon | kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond,* lijdende 
aan toevallen: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Alkmaar, wegens 
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstrafy 21 dagen en 183 dagen 
Celstraf; door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal 
met behulp van buiten braak, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

• 'Zij wordt den 3 April a.s. uit. de strafgevangenis ie'*-i?iff 
togenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst barer-uitgaans
kas naar Nieuwediep begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij werd bezig 
gehouden met breien. 

.^'W kan oiet schrijven. . . 
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:-K°, 120. REWGELINK, G e r l i a r d , oud 51 jaar, metse
laar , gebuwd , Protestant , geboren te Terborgh , laatst ge
woond hebbende te Ambt-Doetincbem , lang 1.757 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog , oogen grijs, neus groot, 
mond klein, kin breed , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — /• . . '" 

\ Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutfsn: 2 0ctober 
1861, wegelis oplichting, tot 2 jaar gevangenisstraf; Ö No
vember 1864, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 12 
December 1866 r wegens diefstal, tot .6 maanden celstraf; 20 
April. 1870, wegens diefstal, tot "4 maanden gevangenisstraf; 
1 üctober 1872, wegens mishandeling, tot 3 maanden celstraf; 
4 Augustus 1875, wegens geweldpleging op beambten , tot 
3 jnaanden celstraf; 18 Augustus 1875, wegens diefstal, tot 
~|>m$aïfö'celstraf; 20 December 1876, wegens mishandeling , 
ToT-fr m«»Ti!b,ên- celstraf; — door de rechtbank te Rotterdam 
326 "September '1878 , wegens diefstal, tot Ijaar celstraf; door 
ftiè rechtbank te Arnhem 15 Uctober 1878, wegens diefstal, 
tot 6 maanden gevangenisstraf; door d© rechtbank, te Rotter
d a m ^ September 1880, wegens bedelarij, tot 15 dagen ge
vangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 
jdQör de treeh.tbank ;te .Arnhem 1 Februari 1881, wegeug moed
willige, verwonding, tot eene gevangenisstraf van 2 jaar en 
£-maandeD.r. . ,. ; «•. _ . , . , . , , ? 
V: Hij wórdt den 4 April a.'s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
^'mbE-Qóetinchem. Taegeven^ 

Zijn' 'gedrag in de geyangënis was "goed. Hij' was werkzaam 
als witter. 

i : ï^pij kan schrijven. .,_ , 

• $£.^121. v a n B W H E . V , Lucas , oud 58 jaar , schipper, 
^ffuwciyProtestantp^ëbö'ren te Zwartsluis, iaatst gewoond 
hebbende te Assen, lang 1.70 meter, haar blond, wenkbr. 
grijs', 'voorhoofd gewoon, oogen.grijs, neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bij
zonder'teeken aan .den,linkerwang:—i ; >;,- ^ ; . f -;£( 
WWerd veroordeeld: in April 1868 door het provinciaal ge-
«$^t&Öf^ai>'sZuïdholland , .wegens valsebbeïd--in geschriften , 
lö ï ö^tó&tfchthuisstraf; in April 1878 door de rechtbank te 
Amsterdftnï^swegena diefstal ,7tot 3 maandetf celstra f yin April 
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1880 door de rechtbank te Assen, wegens diefstal ,• tot rjaar 
gevangenisstraf; in Juni 1881 door de rechtbank te.VHerto^-
genbosch , wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; in.October 
1881 door de rechtbank te Alkmaar , wegens bedelarij,* tot een 
maand celstraf; 16 Februari 1882 door het gerechtshof .ie 
's-Hertogenbosch , wegens diefstal, tot 14 maanden celstraf. -' 

Hij wordt den 12 April a,s. uit de .cellulaire,gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Assen begeven. •'.*-;: ~*jr,i*i 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
als meubelmaker. ' *"Jl ^r'l-*^ 

Hii kan schrijven. . . . . . „ , . . . •,'-.'^ ,.. '^'J'i'.i l 

N°. 122. van SOUL, J o h a n n e s , oud 33 jaar t : zonder be
roep, ongehuwd, Protestant, geboren te Castricum, laats^t 
gewoond hebbende te JSichtevecbt, lang 1.67 meter ,, haar -en 
wenkbr. blond, voorhoofd • boog; oogen grijsbruin ,>^ngus pijt 
mond gewoon , kin breed, baard zonder, aangf&ichf ovaal-j 
kleur gezond, bijzondere teekene**: geprikt.pp den rechterarm:-77 

"Werd veroordeeld: 1 ''Maart 1870 door den krijgsraad te^Mid-
delburg , wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 49 Juni 
1877 door hèt gerechtshof te Amsterdam,'-wegens-vaUchheid 
in geschrift, tot 3 maanden celstraf; 21 Juni 188Ö door:de 
rechtbank te Utrecht, wegens misbruik, van-vertrouwen r^tot 
6 maanden celstraf; 29 :Maart 1881 door het gerechtshof-te 
Amsterdam , wegens valschheid in een onderhandsch gei£Jiriifc.r 
het des bewust gebruik maken ^ daarvan en bedelarij, tot 2 
jaar gevangenisstraf. iU -*t^*"-^ «r_>. ^ 

Hij wordt den 14 April a s . uit de strafgevangenisite ïloorn 
ontslagen en zal van daarnaar de bedelaarsgestichteïfVórden 
overgebracht. ,=• .:-, w-t**««*• L' rr-r *v 

Zijn gedrag in de gevangenisi-was goed.JJSjfj.^ai!w§r^zaam 
als.kleermaker. ,. -,.j,\ K J S- ) ü -: ^^aA .53 eSesad-'-r 

Hij kan 'schrijvend- ., W "'*- '•'~'r:\ iïttdv.o?' 'a/Tïj 

ft°. 123. Tan der W A l i , SJoerd, oud~29 jaar*$»ïboeren
knecht ^ongehuwd ^Protestant , ; geboren ren/kaatst gehoond 
hebbendete Minnertsga,. lang 1.82 meter,ihaax;e4;w.ej^V5dÈ$99ékf 
voorlioofdjsrnal, oogen;^lauw^eusgewoon;^niQpdkle^ig j&u 
spits, bnard rz.önder,f^aangezicht avaai7ïkleitf*gezc^&j*ït?im»i!. 
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- "Werd • veroordeeld : 24 April 1875 door den Krijgsraad te 
Haarlem, wegens diefstal, tot 2 jaar kruiwagenstraf; 18 Oc-
tober 1877 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens dief
stal van een paard in de weide, tot 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 21 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zul zich tot ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Franeker begeven. 

"Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij heeft een zeer 
oploopend en driftig karakter. Hij was werkzaam als kleermaker. 

Hij kau schrijven. 

N°. 124. LEBLANC, La rabc r tus , oud 30 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Arnhem, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.63 nieter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen bruin , .neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem: 13 April 
1869 wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 14 Maart 
1882 wegens landlooperij, tot 1 maand gevangenisstraf; 25 
April 1882, mede wegens landïoopenj, tot 1 jaar celstraf, 
met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht. 

Hij wordt den 25 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal van daar naar de bedelaarsgestichten 
worden overgebracht. 
• Zijn gedrag ïn de gevangenis wa-s goed. Hij was als meu
belmaker werkzaam. 

• Hij kan schrijven. 

K°. 125. S E L R 4 A D T , P a u l u s , oud43jaar, kleermaker, 
•ongehuwd, Rootnscb-Katbolijk , geboren eu laatst gewoond 
hebbende te Haarlem, lang 1.57 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond , voorhooft! ovaal ; oogen blauw, neus gewoon , mond 
groot, kiu spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
• ""Werd veroordeeld: door de'rechtbank te Haarlem: 22 April 
1852, 32'Mei 3853 en 6 Augustus 1875, wegens diefstal, 
tot 6 :moanden j ' 2 jnar gevangenisstraf en '3 maanden celstraf; 
door-.het -provinciaal /gerechtshof van Koordholland y 18 Novem
ber 1873f-Tvegens -diefstal van vee, -tot 5'jaartuchthuisstraf; 
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door het gerechtshof te Amsterdam: 22 September 1879, we
gens diefstal! tot 2 jaar gevangenisstraf; 12 December 1881 , 
mede wegens diefstal, tot een celstraf van 1 jaar en 6 maanden. 

Hij wordt den 25 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Haarlem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 126. SCHAAPHOK, J o h a n n e s Jacobui , oud 25 
jaar, mattenwever, ongehuwd, Protestant, "geboren te yioch-
teren, laatstelijk verpleegd in het Rijksgesiicht Veenhuizen, 
lang 1.58 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauw,.neus breed en dik, mond klein , kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, bijziende: — 

Werd veroordeeld: 12 Januari 1874 door het provinciaal ge
rechtshof van Groningen . wegens landlooperij en diefstal tot 
2 jaar gevangenisstraf; 16 Maart 1876 door de rechtbank te 
Groningen, wegens bedelarij in verbinding, tot 3 maanden 
celtraf, met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 27 
April 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens be
dreiging met brandstichting, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 27 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu-
warden ontslagen en zal van daar naar de bedeluarsgestichten 
worden overgebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij heeft een valsch 
t*n laag karakter. Hij werd bezig gehouden met vlechten van 
spart. 

Hij kan schrijven. 

N*. 127. K U U R , Wil lem Hendrik , oud 45 jaar ,; opper
man , gehuwd, Protestant j geboren te Ter Neuzen, laatst ge
woond hebbende te 's-Gravenhage, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gebo
gen , mond gewoon ,- kin rood , baard rossig, aangezicht ovaal, 
kleur gezond. bijzondere teekenen: op de armen geprikt: — 

Werd veroordeeld: 7 Augustus 1875 door het provinciaal 
gerechtshof van Zuidholland , wegens diefstal, tot 5 jaar tucht-
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* ïfuissïraf r&"April 1882 door de rechtbank te 's-Gravenhage t 
wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf. 
.Hij; .wordt den 29 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te 

'Aótiérmni ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaans-
kas naar.^Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag* in de gevangenis was goed. Hij werd bezig ge-
1 houden met het verlezen van erwten. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 128. S T A » , C'orneUs, oud 40 jaar, sjouwer, onge
huwd, Protestant, geboren en laatst gewoond,hebbende te-
Amsterdam, lang 1.79 meter, haar bruin , ' wenkbr.. blond f 
Toorhoofd gewoon , oogen blauw, neus groot, mopd gewoon j' 
kin rond,-baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: — 

"Werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 14 Februari 1871 
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, tot 5 jaar 
gevangenisstraf; 23 October 1879 door de rechtbank te. Am
sterdam , tot 6 maanden celstraf; 30 Juni 1880 door dezelfde 
rechtbank tot 1 jaar celstraf; 12 December 1881 door bet 
gerechtshof te Amsterdam, tot 1 jaar en 6 maanden celstraf. 

Hij wordt den 1 Mei 1883 a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Motterdam, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 129. W I N T , Abraham W i l l e m , oud 62 jaar, bar
bier , weduwnaar, Protestant, geboren te Haarlem, laatst 
gewoond hebbende te Houtrijk en Polanen, lang 1.85 meter, 
haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd breed,-oogen blauw, 
neus groot, mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, wegens 
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; door het gerechtshof te 
Amsterdam , wegens misbruik van vertrouwen ; tot 9 maanden 
celstraf; laatsteüjk 8 Mei 1878 door genoemd gerechtshof, 
wegens valschheid in geschriften en het gebruik maken daar
van , tot .5 jaar tüchtmiisstraf, 
' Hij wordt den 8 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeu

warden ontslagen en zal zich, na vooraf nog 156 dagen sub
sidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan j ter. ontv.angst 
zijner uitgaan3kas naar Houtrijk en Polanen begeven. . ) • 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was TFerkzaam 
als inattenknipper. 

.; Hij kan schrijven.' " . " . ' ' " 

Geheim RegUUr'. [Vijfde aflevering.] 
Tweede jaargang. L J °J. 
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N°. 130. BROX8VELD, Johannc* Wilhelmus Marl», 
oud 25 jaar, commissionair , ongehuwd, Roomsch-Katuolijk , 
geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
ï.69 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogeu 
grijs, neus gewoon, mond groot, kin rond, board zonder, 
aangezicht voL, kleur gezond, zeer bijüende: — 

"Werd veroordeeld: 12 Januari 1875 door de rechtbank te 
Amsterdam , wegens oplichting, tot 183 dagen celstraf; door 
het gerechtshof te Amsterdam , wegens vulscbbeid in geschrift, 
op 8 Februari 1876 tot 2 jaar — en op 19 Maart 1878. 
tot 15 maanden celstraf; door hetzelfde hof 10 Mei 1881, 
wegens diefstal, tot 2 jaar celstraf. 
"Hij wordt den 11 Mei a. 8, uit de cellulaire gevangenis te 

Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goei. Hij verrichtte schrijf-, 
werk en kan dus schrijven. 

. N°. 131. KERKHAN, Salomon IzaBk , oud 39 jaar , 
reiziger, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond 
hebbend» te Amsterdam, lang 1.60 meter, haar donkerblond , 
wenkbr. blond, voorhoofd rood, oogon grijs, neus krom en 
scherp, mond gewoon , kin rond , baard blond, aangezicht 
smal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 29 Januari 1874 door bet provinciaal 
gerechtshof in Zuidholland , wegens valschheid in geschriften, 
tot 5 jaar tuchthuisstrai j 12 Mei 1881 door de rechtbank te 
Amsterdam, wegens medeplichtigheid aan diefstal, tot 2 jaar 
celstraf. 

Hij wordt den 12 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen, en zijne uitgaanskas zal hem bij het ver
laten van de gevangenis worden ter hand gesteld. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer netje?. 
Hij was als timmerman werkzaam. 
• Hij kan schrijven. 

3S°. 132. ASSINK, Dirk J a n , oud 24 iaar, manden
maker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.67 meter, haar licht
blond , wenkbr. Hond , voorhoofd laag en rond , o~gen blauw, 
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neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur bleek, bijzondere teekenen: 'rechterduim mis
maakt : — 

Werd door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld: 21 
Maart 1876, wegens diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf; en 
17 Mei 1882, wegens misbruik van vertrouwen, tot 1 jaar 
celstraf. 

Hij wordt den 18 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen, en zijne uttgaanskas zal hem bij het ver
laten van da gevangenis worden ter band gesteld. -

ZUn gedrag in de gevangenis was. goed. Hij is bezig ge
houden met bet vlechten van bies, het weven van matten en 
het maken van manden. 

Hij kan schrijven. 

K°. 133. DANIELS, P l e t e r , oud 52 jaar, colporteur, 
gehuwd, Piotestank, geboren te Middelburg, laatst gewoond 
hebbende te Bnarn, lang 1.68 meter, haar grijsblond, weokbr. 
blond, voorhoofd hoog , opgen blatjw t neus groot, mond ge
woon , kin afgeplat, baard grijsblond, aangezicht langwerpig, 
kleur gezond, bijzondere teekenen: rechterbeen is gebroken 
geweest: — 

Werd door het gerechtshof te Amsterdam veroordeeld: 19 
November 1879, wegens diefstal, tot 15 maanden celstraf; 
10Mdil882, wegens valsehheid in geschrift, tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 18 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen, en zijne uttgaanskas zal hem bij het ver
laten van de gevangenis worden ter hand gestold. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 134. BIAUUARER» r l l u b e r t u s , oud 38 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd , Roomsch-Katbolijk ,\ geboren te 
Afierden , laatst gewoond hebbende.te Nijmegen, lang 1.-70 
meter , haar en wenkbr. bruin , voorhoofd breed, oogen bruin , 
neus klein, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht 
rond, kleur gezond;..-=-. n - *y . - - , - . - . ; 

"Werd steeds wegens -diefstal • veroordeeld: 30 April. 1861 
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door de rechtbank te Roermond, tot twee maanden gevan
genisstraf ; • 29 September 1863 door dezelfde rechtbank j tot 
3 maanden celstraf; 26 Januari 1865 door het provinciaal ge
rechtshof in Limburg, tot 1 jaar celstraf; 1 September 1866 
door het. Hoog Militair .gerechtshof tot 3 jaar gevangenisstraf; 
9 December 1869 door het provincaal gerechtshof in Gelder
land tot 8 jaar tuchthutsstraf; 19 Maart 1878 door de recht
bank te 's-Hertogenbosch tot 18 maanden celstraf; 4 No
vember 1879 door-de" rechtbank te Arnhem , wegens diefstal 
'en ' bedriegeUjke oplichtingen, tot 3 jaar en 6 maanden ge
vangenisstraf. 

Hij w'oro t̂ den 18 Mei a. s. uit de. strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas naar 
Nijmegen begaven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is sluw en 
spreekt op een vleienden toon. Hij was „werkzaam als borstel
maker. ' • 

Hij kan schrijven. 

N°. 135. Z W A 1 N 9 , H e r m a n u s , oud 41 jaar, houtzager, 
gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Malden, laatst ge
woond 'hebbende' te. Maassluis, lang 1.54 "meter, haar en 
;veakbr, donker , voorhoofd breed , oc-gen grvJ3, neus smal, 
mond groot, kin'breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur 
" g e z o n d : — . . - - ' " 

"Werd veroordeeld: 16 " Maart 1876 door de rechtbank fe 
Rotterdam, wegens diefstal, to t ' 1 maand gevangenisstraf.; 
"24 December 1878 door het gerechtshof te Arasterdam, wegens 
valschheid in geschrifte, tot 1 jaar celstraf; 22 Mei 1880 door 
.het gerechtshof te VGravenhage, wegens diefstal, tot 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 22 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zïch ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Maassluis begeven» -L~ •••.- s . -

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
als kok. -. j | § | | 
•":ïfif kan schrijven. 

Ï .N 0 . 136.'van der W Ë R F F , Minne, oui 45 jaar/voer
man, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
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te Dokkum, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. zwart, voor
hoofd breed, oogen blauw, neus spits, mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere 
teekenen: rechterbeen korter dan het linker: — *, 
. Werd 22 Mei eb 12 Juni 1871 door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland wegens diefstallen veroordeeld tot 7 en 
5 jaar tuchthutsstraf. 

Hij wordt den 22 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Lee%-
ivarden ontslagen f en zal zijne uitgaanskas aldaar in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is valsch en 
haatdragend. Hij was werkzaam met matten slaan. 

. Hij kan schrijven. 

N°. 137. B O Ï T , A n d r e a s , oud 38 jaar, fabriekarbeider, 
gehuwd, Room3ch-Katholijk, geboren te Pilhardt, laatst ge
woond hebhende te Osterfeld, lang 1.75 meter, haar en wenkbr: 
bruin , voorhoofd 'smal, oogen bruin , neus en mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd den 22 Augustus 1877 door het gerechtshof te A.rnhem, 
wegens het invoeren en in omloop brengen van nagemaakte 
Kederlandsche muntbiljetten, veroordeeld tot 6 jaar tucht-
huisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 2-4 Mei a. s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen , en "dadelijk over 
de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was werk
zaam als reiniger. 

Hij kan schrijven, en spreekt in den regel Duitsch. 

NV 138. H i L B f A , Stérk Cornells \ oud 37 jaar, kleer
maker, ongehuwd, Protestant, geboren te Engwierum, laatst 
'gewoond hebbende te Deinum, lang 1.72 mefèr, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon , oogen bruin ,- neus breed, 
mond groot, kin rond , baard zonder, aangezicht breed, kleur 

^gezond, bijzondere teekenen: lidteeken aan het voorhoofd: — 
Werd 27 September 1869 door het .provinciaal gerechtshof 

in Friesland, wegens móéiwfllige brandstichting, veroordeeld 
tot 15 jaar tuchthüïsstraf. 
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Hij genoot 18 maanden-afding, wordt den 26 Mei a. s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, en zal zich ter 
ontvangst zijoer uitgtaoskas begevea nnar JeUum , gemeente 
L ee u warde radee l. 
* Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Bij was werkzaam 
als kleermaker. 

Hij kan schrijven. 

N°. 139. W E E V E R S , Antonlus Albertus , oud 56 jaar, 
knecht , gehuwd , Roomsch-Katholijk, geboren en laatst ge
woond-hebbende te Rotterdamt lang 1.70 meter, haar bruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, wipneus, mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 23 Mei 1853 door den krijgsraad in 
Limburg,-wegens diefstal, tot 2 jaar kruiwageastraf *, 20 Mei 
1.88 L door het gerechtshof te 's-Gravenhage, wegens valsch-
heid in geschrift, tot 2 jaar celstraf. 
. Hij wordt den 28 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen, en zal zijne uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
als. kleermaker. • 

Hij kan schrijven. 

- N \ 140. BECJIEt t , Hendrik J a n , oud 56 jaar, arbeider, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Steeg, laatst rewoood 
hebbende te Arnhem, lang 1.70 meter, haar grijs, wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen lichtblauw, neus breed, mond 
groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;— 

"Werd veroordeeld: 2 Maart 1854 door het provinciaal ge-
rechtsbof in Gelderland, wegens diefstal, tot 6 jaar tuclit-
"huïastraf; 30 November 1880 door de rechtbank te Arnhem, 
wegens diefstallen, tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 29 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
•ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Arnhem begeven. 

' > 'Zijn gedrag. in de gevangenis was redelijk. Hij ia valsch 
met een lachend uiterlijk. Hij was werkzaam als bobijnder. 

Hij kan schrijven. 
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N*. 141. MOSTERT, Hclke Jans , oud 58 jaar, zonder 
beroep, weduwnaar, Roomscb-Kotholtjk, geboren en iantst 
gewoond hebbende te Gron ingen , lang 1.59 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin spits, buarl zonder, aangezicht ovaal! kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen: 14 
October 1866, wegens diefstal, tot 15 dagen celstraf; 5 Maart 
1808, wegens diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf; 12 No
vember 1S68, wegens misbruik van vertrouwen, tot 3 maanden 
gevangenisstraf; door het provinciaal gerechtshof in Groningen: 
9 Februari 1870, wegens diefstal, tot 18 maanden gevangenis' 
straf; 11 Februari 1872, wegens diefstallen, tot 5 jaar ge
vangenisstraf; door het gerechtshof te Leeuwarden: 31 Mei 
1878, wegens diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 31 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leen-
tcarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uïtgaanskas 
naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 142. FAJVTA.IJA.CCI , J e a n P i e r r e L a u r e n t Restl-
t u d e , oud 35 jaar, kantoorschriiver, ongehuwd, Roomsch-
Kntbolijk, geboren te Calenzuna, laatst gewoond hebbende te 
Laureney (Frankrijk), lang 1.64 meter, baar en wenkbr. 
bruin, voorboofl gewoon, oogen blauw, neus en mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd den 24 October 1879 door bet Hoog Militair ge
rechtshof in Nederlandsen Indiö, wegens brandstichting, ver
oordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf. 
Hij genoot 1 jaar afslag, wordt den 31 Mei a. s. uit de straf

gevangenis te Leeuwarden ontslagen eu dadelijk over de grenzen 
des Rijks gebracht. 

Zija gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was werk-
zuam als wever. 

Hij kan schrijven en 'spreekt in den regel Fransch. 

FAJVTA.IjA.CCI
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N*. 143. HLUÜtf, J fanncs , oud 46 jaar, timmerman, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Vaassen, laatst gewoond 
hebbende te Epe, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin 
tond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond* •— 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem 17- Maart 
1857 wegens diefstal tot eenjaar gevangenisstraf; 14 Februari 
1860 wegens verwonding tot eene maand gevangenisstraf: 10 
•September 1867 wegens diefstal tot 14 dagen gevangenisstraf; 
door het provinciaal gerechtshof in Gelderland^ 9 December 
1875, wegens moedwillïgen doodslag., tot&jaartuchthuisstrnf. 

Hij is, na gratie te-hebben bekomen, den 1-April jl.uit'de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en -heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Olst begeven. 

Zijn gedrag dn de gevangenis was best. Hij was werkzaam 
-als timmerman. 

Hij kan schrijven. 

TS°. 144. v a n der HARIKCï , Hendr lkus , oud 36 jaar; 
•koopman, ongehuwd, Roomscb-Katholijk, geboren te Bolsward, 
'laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.69 meter j haar 
«n wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, 
•mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 23. Juli 1875 door de rechtbank te 
Leeuwarden, wegens moedwillige mishandeling, tot 18 maanden 
«celstraf; 13 Augustus 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegens diefstal van vee in de weide, tot5jaartuchthuisstraf. 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 1 April jl . uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven. 

Zijn gedrag dn xle gevangenis was zeer goed. .Hij was als 
zwever werkzaam. -:v : • 
- -'Hij kan niet schrijven. 

N°. 145. MOHTHTOIEliJB 1 "Jean Bapt i s t e , oud 41 jaar., 
schilder, ongehuwd, Boomsch-Katholijk, geboren en laatst 
.gewoond hebbende ..te Brussel, lang "1,65 meter., haar-en 
'wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon,, oogen blauw.,,:neusön'mpn^ 

'Geheim JUgisUr. :rZ e sde ;afleyeringj . ' X . " 
Tweede jaargang r * : g | .. • , 
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gewoon, kin rond, baard zonder,, aangezicht ovaal, kleur gezond:— 
Werd den 4 Mei 1878 door den krijgsraad te Palerabaug, 

wegens poging tot moord, veroordeeld toto jaar tuchthuisstraf. 
Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 2 April jl. uit de 

strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en over de grenzen 
des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt gewoonlijk Franscb. 

'N°-146. BISSCHOP, J o h a n n e s Jaco l ius , oud32jaar, 
zonder beroep* ongehuwd, Protestant, .geboren te Amsterdam, 
laatstelijk verpleegd in het Rijksgesticht Veenhuizen, lang 
1.65 meter, haar en weukbr. bruin, voorhoofd timal, nogjii 
blauw, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: 22 Septemler en 7 December 1875door 
de rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik van vertrouwen, 
tot 3 en 2 maanden celstraf; 1 December 1875 en 21 Maart 
1877 door dezelfde rechtbank , wegens landlooperij, tot 1 maand 
en 14 dagen gevangenisstraf; 1 November \t>ll door de recht
bank te Rotterdam, wegens bedelarij, tot 15 dagen gevangenis
straf; de. drie laatstvermelde vonnissen hielden tevens in den 
last tot opzending naar de bedelaarsgestichten ; 13 Augustus 
1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens bedreiging 
met brandstichting, tot 5 jaar tuehthuisstrat. 

,Hij is, na gratie te,hebben bekomen, den 2 April jl. uit de 
strafgevangen te Leeuwarden ontslagen en teruggebracht naar 
de Rijksgestichten Veenhuizen. 
v Zijn. geJrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 147. S \ O E K , W i l l e m J o h a n n c s , oud 29 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Haarlem, lang 1.635 meter, haar en 
• wenkbr, bruin, voorhoofd laag, o^gen blauw, neus en mond ge-
*woon, kin rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond: — 

Werd '39 Augustus 1878 door den krijgsraad te Haarlem, 
wegens openbare schennis van- en feitelijkheid tegen de eer
baarheid veroordeeld, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 2 April jl. uit 
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de strafgevangenis te Leenioardm ontslagen , en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. * 

K*. 148. HOMBURG, Maria, oud 36 jaar, zonder beroep, 
gehuwd, Protestant, geboren te Houten, laatst gewoond 
hebbende te Utrecht, laog 1.65 meter, haar en wenkbr. donker, 
voorhooft hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur bleek, bijzondere teekenen: 
pokdalig: — 

Werd door het provinciaal gerechtshof te Utrecht 16 Juli 
1872, wegens diefstal, veroordeeld tot 5 jaren tuchtbursstraf, 
en laatstelijk door het gerechtshof te Amsterdam, wegens het 
in omloop brengen vau valsche munt, tot gelijke straf. 

Zij is den 21 Mei jl. uit de strafgevangenis te **Hertogen-
bosch ontslagen en zou zich ter ontvangst harer uitgaanskas 
naar Utrecht begeven 

Haar gedrag m de gevangenis was goed. Zij was als keuken
meid werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 149. van D«K*GE* , Adrlaan , oud 27 jaar, schilder, 
ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Oosterhout, laatst 
gewoond hebbende te Antwerpen, lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond 
breed, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd tweemaal, wegens diefstal. veroordeeld tot X jaar 
celstraf; 4 Februari 1878 door den krijgsraad en 1 Juni 1882 
door het gerechtshof te 's Hertogenbosch. 

Hij wordt den 1 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Antwerpen begeven 

Zijn gedrag in de gevangeuis was goed. Hij was als meubel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 150. TROMPERT , Hendr ik Anton lc , oud29jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Rotterdam lan<r 1-70 meter, haar en wenkbr, 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond gewoon \ 
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kin spits, baard zouder, aangezicht ovaal, Meur gezond: —-
Werd. tweemaal veroordeeld wegens valschheid in ondef-

laandsch geschrift; 14 Oytober 1871 door het provinciaal gerechts
hof in Zuidbollaud tot 3 jaar gevangenisstraf; 7 Juni 1878 
door het gerechtshof te 'sGravenbagetotÖjaartuchthuisstfiy 

Hij wordt den 7 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeu-
tcarden ontslagen en zal zich tér c-utvangsfc zijner uitgaanskas 
iianr Overscbie begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

• "Nff.~ 151. d e L Ü B C H E R SÜERUOF*', Henrl, oud 53 
jaar, verwet, gehuwd , Roomsch-fCathoIijk , geboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam* lang 1.69 meter, haar'grijs, 
weakbr* blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits * 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: —; 

"Werd veroordeeld; donrde rechtbank te Rotterdam, 13 April 
1858, wegens diefstal, tot 14 dagen; 2*2 Februari 1866, wegens 
gewelddadigheid, tot 14 dagen; 20 Augustus 1867, wegens dief
stal tot 1 jaar gevangenisstraf; 30 Maart 1875, wegens diefstal, 
tot 18 maanden celstraf; door het gerechtshof te VGravenhag^ 
31 Juli 1882, mede wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 8 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

£ijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als matten
maker, werkzaam. 

Hij k*m schrijven. 

N°. 152. BIX,, zich schrijvende de BïtX*, E v e r t , oud 
41 jaar , kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Eenrum, 
zonder vaste'woonplaats, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd bedekt, oogen blauw, neus dik en scheef, 
mond scheef, kin spits, baard zonder, aangezicht smal, kleur 
gezond, bijzonder teeken; lidteeken op den linkerwang: — 

Werd "veroordeeld: 17 December 1861 door den krijgsraad 
in de 6e militaire afdeeling, wegens diefstal en'desertie, tot 
3 jaar kruVwagenstraf; 24 januari 1866 door hat provinciaal 
gerechtshof in Groningen , wegens .diefstallen, tot 3 jaar ge
vangenisstraf; -31 cAugustus 1870 door,hetzsHUe hof, wegens 
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diefstallen, tob 5 jaar tuchthuisstraf; 9 Juni 1876 door het 
gerechtshof te Leeuwarden , wegens diefstallen bij nachfc in 
een bewoond huis, tot 7 jaar tuchthuisstraf.. 

Hij wordt den 9 Juni a. $. uit de strafgevangenis ie Leeu
warden ontslagen , en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
begeven Daar Pietersburen, gemeente Eenrum. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 153. ROSJEBOOH, H e n d r l k u s J u l i a n u s , oud 21 
jaitr, timmerman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar bruin,' 
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogeti blauw, neus gewoon, 
mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 2Juli 
1874, wegens misbruik van vertrouwen, tot 7 maanden; 25 
Januari 1876, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 
door het gerechtshof te Amsterdam 15 Mei 1876 en 19 April 
1880, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf en 1 jaar 
celstraf; 6 Juni 1882, wegens valsehheid ia geschrifte, mede 
tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 10 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als meubel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 154. d e CJEIVZER, U e n d r i c u s , oud 27 jaar . schoen
maker, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs , neus dik, mond 
klein, kin spits, baarl zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 
f Werd veroordeeld: door het provinciaal gerecbshof in Noord
holland: 4 Februari 1870, wegens diefstal, tot 2 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf; 2 Februari 1876, wegens diefstal, 
tot 2 jaar celstraf; door het gerechshof te Amsterdam 11 Juni 
1878, wegens diefstal met buiteDbraakineen.bewoonl.huis, tot 
5 jaar, gevangenisstraf. : ;, 

Hij wordt den 11 Juni a. s. uit de strafgevangenis te-Hoo/r» 

buiteDbraakineen.bewoonl.huis
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ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitganuskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was re lelijk. Hij was als bor
stelmaker Wjarkzaara ; •«:'> '-'•• •"" -. 

Hij kan schrijven. 

N*. 155. v a n l R E E D E , Headrlcus, oud 42 jaar, schipper, 
gehuwd, Uoomsch-KathoUjk, geboren en laatst gewoond heb
bende te St. Michiels-Gestel, lang 1.69 meter, haar en weokbr. 
blond, voorhoofd gewoou, oogen blauw, neus spits, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd steeds wegens diefstal, veroordeeld: donr de rechtbank 
's-Hertogenbosch 5 Maart 1861 en 9 Juni 1862 tot 6 weken 
celstraf en 6 maanden gevangenisstraf; door het provinciaal 
gerechtshof in Noordbrabaut: 6 Üctober 1863 tot 1 jaar celstraf; 
27 Februari 1866 tot 5 jaar tuchtbuisstraf; Hoor het gerechts
hof te VHertoger.bosch 15 Juni 1881 tot ïï jaar celstraf. 

Hij wordt den 15 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar St. Michiels-Gestel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 156. SELJÉ, Abraham Johanne«, oud 42 jaar, 
magazijnknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Leiden, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 metert 
haar en wenkhr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond: -— 

Werd veroordeeld; door het provinciaal gerechtshof in Noord
holland: 1 Mei 1866 wegens valschheid in geschrift tot 3 jaar 
gevangenisstraf; 25 Februari 1870 wegens oplichting tot 5 
jaar gevangenisstraf; door de rechtbank te Amsterdam 12 
September 187.7 wegens diefstal in dienstbaarheid, misbruik 
van vertrouwen en bedriegelijke oplichting, tot 6 jaar gevan
genisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, zal den 23 Juni a.s. uit de 
strafgevangenis te Hoorn, -worden ontslagen en zrch, ter ont
vangst zijner uifcgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed." Zijn karakter is 
sluw en gevaarlijk. 

! 
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Hij kan schrijven,• heeft eeoe zeer gcede opvoeding genoten 
en kennis van* vreemde talen. ^^H 

N°. 157. van OLL.EFEN, Camper Hendrik Lambertfus, 
oud 46 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.80 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd 25 September 1877 door het gerechtshof te Amster
dam wegens moedwilligen doodslag veroordeeld tot 6 jaar 
tuchthuisstraf. 
"Hij genoot 3 maanden afslag, zal den 27 Juni a. s. uit de 

strafgevangenis te Zeeuwarden worden ontslagen en zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven, 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
schoenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N". 158. 11ANSVJ1, J a n , oud 53jaar, visscher, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Giesen-
dam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, 
oogen bruin, neus gewoon , mond klein, kiu rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: ï November 1865 door de rechtbank te 
Dordrecht, wegens moedwillige verwonding, tot 3 jaar gevange
nisstraf; 27 Juni 1878 door het gerechtshof te's Gravenbage , 
wegeos schriftelijke bedreiging met moord, tot 5 jaar tucht
huisstraf. 

Hij wordt den 27 Juni a.s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Sliedrecht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

i N*. 159. jJAKSEHÏ, J a n , oud42 ]aar, arbeider , weluwnoar, 
JRoomsch-Katholijk, geboren te Groesbeek, laatst gewoond 
hebbende te Gennep , lang 1.77 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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"Werd veroordeelde 20 Augustus 1860 door den krijgsraad in 
de 7e militaire afdeeling, wegen3 desertie met ontvreemding 
van goed , tot 3 jaar kruiwagenstraf; 26 September 1878 door 
het gerechtshof te 's-Hertogenboscb, wegens diefstal bij nacht 
in een bewoond huis, tot 5 jaar tuchthuisstraf. 
- Hij genoot 3 maanden afslag,zal den 28 Juni a. s. uit de 
strafgevangenis te Lemcwarden worden ontslagen, en zich ter 
•ontvangst zijner uitgaanskas. naar Gennep begeven. 

Zijn. gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
kleermaker werkzaam. 
* Hij kan schrijven. 

N°. 160. R O O S E K R A t f S , A r e n d JLedewyb, oud 2y 
j aa r , zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.645 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd «vaal, oogen grijs, neus en mond klein, 
kin lang, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
bijzonder teeken: een gezwel .op het hoofd: <— 

"Werd. veroordeeld; 12 Maart .1875 door bet Hoog Militair 
'geredtshof, wegens insurbordïnatie, tot 2 jaar kruiwagen-
straf; 15 Mei .1878 door het gerechtshof te AmsterJam, wegens 
valschheid in 'geschrift en oplichting", tot 1 jaar gevangenisstraf; 
13 Juni 1878 door de rechtbank te Rotterdam, wegens achter-r 
blijven van boord, tot 2 maanden'gevangenisstraf; 25 Sep
tember 1879 door de rechtbank te 's-Graveahage, we»ens 
diefstal, tot 2 maanden celstraf; 27 Januari 1880 door het 
gerechtshoi te Amsterdam, wegens valschheid in geschrift, 
"tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 Juni 1882 door de rechtbank 
te Rotterdam, wegens diefstal in dienstbaarheid, tot 1 jaar 
•celstraf, bij Kon. besluit van 1-9 Augustus d.a. v, voor het 
:destijds nog onvervuld gedeelte verwisseld in gemeenschap-
jpeKjke gevangenisstraf van gelijken duur. 

Bij wordt'den 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Soor% 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zij Der uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. . i 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is valseh., 
'brutaal, en van onzedelijke handelingenmèfc vrij te pleiten. 
Hij was als.kleermaker werkzaam.. * ".".". 
,- HQ kan sehrgven. v . . i. 
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N°. 161. POBIXi , Oswaldns F r a n c l s e o s , oud 34 jaar, 
molenaar, ongehuwd, Roomsch-ICathoIijk, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Helden, lang 1.69 meter, haar rossig, 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, 
kleur gezond: •— 

Werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 29 Juni 1871 
door het provinciaal - gerechtshof in Limburg tot 7 maanden 
celstraf; 16 Maart 1876 door het gerechtshof te VHertogen-
bosch tot 5 jaar tuchthuisstraf; 4 Juli 1881 door hetzelfde 
hof tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 4 Juli e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Helden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

1S°. 162. B O Ë R M , Gi j sbe r t a s , oud 33 jaar, branders-
knecht, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst ge
woond hebbende te VHertogenbosch, lang 1.69 meter, haar 
en wenkbr. bruin , voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond 
klein , kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 6 November 1875 door den krijgsraad te 
Haarlem. wegens desertie, met medeneming van militaire 
equipementstukken, tot 4 jaar kruiwagenstraf; 4 Juli 1881 
door het gerechtshof te VHertogenbosch, wegens diefstal, 

, tot 2 jaar celstraf. 
Hij wordt den 4 Juli e. k. uit de cellulaire gevangenis te 

Rotterdam ontslagen en zal 2ich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 's-Hertogenbosch begeven. I 

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

Hij kan schrijven. 

• B p & U O F F M A A B , An*je, oud 34jaar, winkelierster, 
ongehuwd, Protestant, geboren enlaatst gewoond hebbende te 

£££%£: gevende aflevering.] 



50 

Amsterdam, lang 154 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd 
smal, oogen bruin, neus spits, moud breed, kiu spits, aan
gezicht rond , kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: 15 September 1875 door de rechtbank 
te Amsterdam, wegens diefstal in dienstbaarheid, tot 1 jaar 
celstraf; en laatstelijk 28 Juni 1881 door het gerechtshof te 
Amsterdam, wegens valschheid in onderhandsch geschrift en 
bet desbewust gebruik maken daarvan, tot 2 jaren celstraf. 

Zij wordt den 6 Juli e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Amsterdam ontslagen en zal hare uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met naaien 
en breien werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 164. 1IEIJ1IVH , S teven , oud 34 jaar, kleermaker, 
gehuwd, Protestant, geboren te Ede, laatst gewoond hebbende 
te Velp, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd 
smal. oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd den 5 November 1878 door het gerechtshof te Arnhem, 
wegens valschheid in geschrifte, tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt den 8 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij genoot 4 maanden 
afslag. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 165. DODMOND, J a n , oud 34 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Goes, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, 
oogen bruin, neus spits , mond klein, kin spits, baard zonder, 
aangezicht ovaal,.kleur gezond: — 
1 ."Werd veroordeeld wegens verschillende misdrijven : door het 
provinciaal gerechtshof in Zeeland den 8 Juli 1861,28 0ctober 
1867, 19 December 1869 en 20 April 1874, resp. tot 2 jaar, 
8 maanden, 4 jaar gevangenisstraf en 18 maanden celstraf; 
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door het gerechtshof te 's-Gravenhage 5 Mei 1876 tot 2 jaar 
gevangenisstraf; door de rechtbank te Goea29December 1865 
en 6 Mei 1867, resp. tot 6 maanden en 3 maanden celstraf; 
en laatstelijk door het gerechtshof te 's-Gravenhage den 12 
October 1878, wegens valsnhheid in geschrifte, tot 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 14 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Goes begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij genoot 
3 maanden afslag*. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 166. MARTERS, H e n d r i k , oud 38 jaar, arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Öerkesklooster, lang- 1.67 nieter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd smal, oogea blauw, neus gewoon, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd den 18 Juli 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, 
wegens diefstallen van vee in de weide, tot 5 jaar tuchthuis-
straf veroordeeld. 

Hij wordt den 18 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Bergum begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

. N°. 167.'PEflnVINX, J o l i a a n e s , oud 43 jaar, arbeider, 
gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Gemert, laatst ge
woond hebbende te Venlo, laDg 1.75 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag en smal, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld door het provinciaal gerechtshof in Noord-
Biabant den 16 Februari 1875, wegens diefstal van vee in de 
weide, tot 5 jaar tuchthuisstraf, en laatstelijk door het ge
rechtshof te VHertogenbosch den 18 Juli 1881, wegens dief
stallen , tot 2 jaar celstraf. 
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-,. Hij wordt den 18. Juli e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Mollerdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Yenlo begeven. 

2ijn gedrag; in -3de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

--W: 168. E3VGEKS, Léon I s aac , oud 24 jaar, koopman 
en loodgieter, ongehuwd, Israëliet, geboren teAarlanderveen 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.54meier, 
haar en wenkbr. donkerbruin, voorhoofd rond, oogen bruin, 
neus dik, mond groot, kinplatrond, baard zonder, aangezicht 
vierkant, kleur geelachtig: — 

"Werd, steeds wegens diefstal of medeplichtigheid aan dief
stal , veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam den 23 
Sept. 1874 en ,6 .April 1875, resp. tot 8 dagen en 2 jaar ge
vangenisstraf; door het .gerechtshof te Amsterdam den 25 
April 1882 tot 15 maanden celstraf. 
..Hij wordt den,24 Juli e. k. uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht outslagën en zal zich vermoedelijk naar Amsterdam 
begeven na zijne kleine uitgaanskas bij het verlaten der ge
vangenis in ontvangst te hebben genomen. 
j .Zijn. gedrag -in de gevangenis was vrij goed. Hij is leugen
achtig, praatziek en druk, overigens wel vlijtig. Hij was 
inët.borstelmaken en blikslaan werkzaam. . 

:Hij kan schrijven. "-££•-" 

. .NMêg.OOSTEMBRirO^ohanacSjOudSSjaar , horloge
maker , ongehuwd, • Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Leiden, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd bedekt, oogen blauw, neus spits, mond klein, kin 
ïnhd,baard zonder, aangezicht breed, kleur bleek; — 

Werd veroordeeld, steeds wegens diefstal, door de rechtbank 
te L'eiden,-: 7 ;Maart 1862, 9 Juni'1863, 30 November 1863, 
resp. tot 1 maand, 1 maand en 2 jaar gevangenisstraf; door 
de rechtbank te Haarlem, 26 April 1866, tot 1 jaar gevangenis
straf; door het provinciaal gerechtshof in 2uid-Hollaud, 30 
September .1869, tot 5 jaar tuchthuisstraf; en laatstelijk door 
het i;gerechtshof-te VGravenhage., den 25 Juli 1877, tot 6 
$uir tuchthuisstraf.,,:^. "-,. . 

r" 
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Hij -wordt den 25 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Leiden begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij ïs sluw 
en valsch. Hij was met spartvlecbten werkzaam. . 

Hij kan schrijven. 

N°. 170. B I J O E I H E R S , H e n d r i k , oud 47 jaar , kleer
maker, gehuwd, Protestant, geboren te Bergb en laatst ge-
•woond hebbende te Yelp, lang .1,77 meter, baar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — -

"Werd den 27 Juli 1878 door het gerechtshof te Arnhem, 
wegens medeplichtigheid aan diefstal, tot 5 jaar tuchthuis-
straf veroordeeld. 

Hij wordt den 27 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Lem~ 
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas 
naar Arnhem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 171. DOIiMA.1V, W i l l e m , oud 33 jaar, schipper,ge
huwd , Protestant, geboren te Loosdrecht en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen bruin, neus gebogen, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd den 28 Juli 1880 door het gerechtshof te 'sGraven-
hage, -wegens diefstallen, tot 5jaartuchthuisstrafveroordeeld. 

Hij wordt den 28 Juli e; k. uit de strafgevangenis te Zeeu» 
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Haarlem begeven. 

Ziju gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als 
reiniger werkzaam. Hij genoot 2 jaar afslag. 
( Hij kan schrijven. 

N°. 172. 5 C I I E F F E L I E , Ludovfcus , oud 40 jaar, in
strumentmaker, gehuwd, Protestant, geboren te Zalt-Bommel, 
laatst gewoond hebbende te Yeghel, lang 1.78 meter, haar en 

DOIiMA.1V
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weukbr. bruin, "voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek: — 
'. ^Werd'den 12 Sept. 1861, "wegens diefstal, door de rechtbank 
te Tiel veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, en laatstelijk 
den 30 Juli 1877, wegens valschheid in geschrifte, door het 
gerechshof te Arnhem, tot 6 jaar tuchthuisstraf. 
--Hij wordt den 30 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Utrecht begeven. 
• Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als 
wever werkzaam. 
• Hij kan schrijven. 
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N°. 173. B i U V E L D , JTolian, oud 36 jaar, boerenknecht, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Brummen, laatst gewoond 
hebbende te "Warnsveld, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus groot, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: — 

Hij werd den 17 October 1878 door het gerechtshof te 
Arnhem, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, 
veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Ka gratie te hebben bekomen is hij- den 13 Juni jl . uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft hij zich tot ont
vangst zijner uitgaanskas naar Zwolle begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was werk
zaam als kokshelper. 

Hij kan schrijven. 

N°. 174. ««ST15IA , B a r e n d An ton , oud42jaar, kleer
maker, ongehuwd, Israëliet, geboren te Amsterdam, laatst 
gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.689 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon , oogen grijs, neus dik , 
mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 25 Februari 1863 door de rechtbank te 
Amsterdam, wegens diefstal, tot 6 maanden celstraf; 29 
November 1865 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens 
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 16 Januari 1868 door de 
rechtbank te Utrecht, wegens landloopenj, tot 14 dagen ge
vangenisstraf en opzending naar een bedelaarsgesticht; 12 
September 1868 door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, 
wegens bedreiging met brandstichting, tot 5 jaar en 6 maanden 
tuchthuisstraf; 25 November 1874 door het provinciaal ge
rechtshof in Noord-Holland, wegens diefstal, jtot 2 jaar celstraf; 
3 April 1877 door de rechtbank te 's-Hertogenbosch, wegens 
•diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf; 20 September 1881 door 
het gerechtshof te Arnhem, in hooger beroep , wegens diefstal, 
tot 2 jaar gevangenisstraf. 

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

Geheim Register. 
Tweede jaargang. [Achtste aflevering.] 
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,-. Zijn.gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kïeet*-
lapper werkzaam. 
• Hij kan schrijven. 

II0. 175. Z I J D E V E L D , B a l t e , oud 32 jaar, arheiderr 
ongehuwd r Protestant, geboren te 's-Gravenbage ,. laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.684 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neu3 gebogenr 
mond klein , kin rond r baard zonder, aangezicht rond, kleur 
gezond f pokdalig; — 

Werd veroordeeld: 20 Januari 1873 door bet provinciaal 
g&eehtsbof in Zuid-Holland, wegen» diefstal, tot 2 jaar; 
15 December 1879 door het gerechtshof te Amsterdam, mede 
wegens- diefstal, tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 7 Augustus a. s. uïfc de strafgevangenis te 
Hoorn > ontslagen en zal zich ter oiatvangst zijner uïtgaanskas 
jjaar Amsterdam begeven. 
- Zijn gedrag hvde gevangenis was zeer goed. Hij hield toe* 
-zicht op- het weven. 
' ' Hif kan" schrijven. 

^ H f . 176. GRASVELD, Martjnus, oud29jaar, arbeider, 
ongehuwd T Roomsch.-Katholi.jk, geboren en laatst gewoond 
'hebbende te Wijchen , lang 1.69 meter , haar en wenkbr. bruin r 
Voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein'r 
"kin spits,-baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

" Werd veroordeeld:, door de rechtbank te Nijmegen, wegens 
'diefstal, tweemaal gepleegd , telkens tot 14 dagen gevangenis
straf; y Augustus 1877 door het gerechtshof te Arnhem, wegens 
,diefstal bij nacht, tot 6 jaar tuchthuiastraf. 

Hij wordt den 9- Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
'Leeuwarden «ontslagen en zal zieb ter ontvangst zgher uit-
gaanskas naar Arnhem begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

Nc. 177. van K A T W I J K , P a u l u s , oud 35 jaar, be
diende, gehuwd, Protestant, geboren te Schiedam, laatst 

Roomsch.-Katholi.jk
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gewoond hebbende te Delft, lang1 1:70 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein,' 
kin rond, baard zonder , -aangezicht .ovaal, kleur gezond : -*-

"Werd veroordeeld: 28 Juli 1868 door de rechtbank té 
Dordrecht, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; "11 April 1871 
door de rechtbank te Alkmaar, wegens ontvluchting', tot 1 
maand celstraf; 26 April 1871 door het provinciaal gerechtshof 
in Noord-Holland, wegens diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf; 
5 Oetober 1871 door het provinciaal gerechtshof in ZuicVHolland, 
wegens diefstal, tot 5 jaar tucbthuisstraf; 9 November 1878 
door het gerechtshof te 's-Gravenhage, mede wegens diefstal y 
lot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, ïal den 11 Augustus a. s. 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden worden ontslagen' en 
zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
•kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 178. BEZEM A., K l a a s , oud 29 jaar, scheepsjager , 
•ODgehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Groningen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. donker, 
^voorhoofd laag , oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin 
Tond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd wegens mishandeling en -verbreking van afsluiting 
achtmaal veroordeeld tot straffen van korten duur; bovendien 
5 Me.i 1875 door de rechtbank te Groningen , wegens geweld
pleging, tot 1 jaar celstraf; 20 December 1877 door dezelfde 
-rechtbank, wegens rebellie, tot 2 maanden celstraf; 2 April 
1881 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens moedwillige 
mishandeling, tot 2 vjaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 12 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich, na vooraf nog een celstraf-yan 
15 dagen te hebben ondergaan, ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Groningen 'begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is .brutaal. 
Hij was als reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven.. 

^ _ . „ ^ . . : „ - , ' ™ ^ i . 
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. N°. 179. PJEDRO, J o s e p h u s , oud 24 jaar, voermans-
knecbt, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.767 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd gewoon, oogen lichtgrijs, neus gewoon, 
mond klein ( kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 1 April 1874 door het provinciaal ge
rechtshof in Noord-Holland, wegens diefstal t tot 1 jaar ge
vangenisstraf; 28 Maart 1878 door de rechtbank te Amsterdam, 
mede wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 12 Augustus 1879 
door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal bij nacht 
door twee personen, tot 4 jaar gevangenisstraf. 

. Hij wordt den 12 Augustus a. a. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Eijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was werkzaam 
als kok. 

Hij kan schrijven. 

. N \ 180. AIJRVK, J a e o b u s Theo«loru$ Jfohannes, oud 
40 jaar, zeeman ,• ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en 
laatst gewoond hebbende -te Amsterdam, laog 1,51 meter, 
naar en. wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus 
gewoon, mond klein ,. kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, hooge schouders: — 

^Terd veroordeeld: door de rechtbank ie imstevdam 30 
October 1866, wegens diefstal, tot 6 maanden celstraf; 4 
October 1871, wegens moedwillige verwonding, tot 9 maanden 
celstraf; 5 November 1872, 29 Januari 1873 en 1 Juli 1874, 
wegens landloopèrij, tot 4 , 3 en 1 maand gevangenisstraf, 
de beide laatste keeren met last tot opzending naar een bedelaars-
gesticht; 11 April 1876, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 
door de rechtbank te Rotterdam, 21 Maart 1878, wegens 
diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; door het gerechtshof te 
Amsterdam 2 Augustus 1881, Wegens bedreiging met brand
stichting, tot 2 jaar gevangenisstraf. 

• • Hij wordt den 21 Augustus a, s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 
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Zijn gedrag in dé gevangenis was zeer goed. Hij was als 
'wever werkzaam. 
' Hij kan schrijven. 

N°. 181. TISCIIEDICK, Johann, oud 39jaar, kastelein, 
gehuwd, Roomsch-Katholijk , geboren teBotterop, laatafcge
woond hebbende te Osterfeld, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen bruin , neus en mond klein , 
kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Hij werd 22 Augustus 1877 door het gerechtshof te Arnhem, 
wegens liet invoeren en in omloop brengen van nagemaakte 
Nederlandschemuntbiljetten(veroordeeMtot6jaartuchthuisstraf. 

Hij wordt den 22 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en over de grenzen des Rijks gebracht.' 

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

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

Nc. 182. vanOOSTBN, Willem F r e d e r l k , oud 36 jaar, 
sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren te Delfshaven, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.56 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus breed en 
dik, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht breed, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 3 Oc-
tober 1861 tot 20 maanden ; 26 Maart 1872 tot 1 jaar gevan
genisstraf; door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland: 
5 Februari 1864 tot 2 jaar; 29 Juli 1866 tot 4 jaar; 23 0ctober 
1874 tot 3 jaar gevangenisstraf; 7 Februari 1874 tot !/i j ^ r 
celstraf; door het gerechtshof te 's-Gravenhage: 23 Augustus 
1878 t wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, tot 5-
jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 23 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden, ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uit— 
gaanskas naar Delfshaven begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk* Hij was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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: E \ 183. van TOL, Slmon, oud 39jaar, schipper, onge
huwd , Roomsch-Katholijk, geboren en laatst gewoond heb
bende te Sassenheim , lang 1.735 meter, haar en wenkbr. blond, 
"voorhoofd breed, oogeo blauw, neus en "mond gewoon, kin 
•spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, met-kale 
plekken op het hoofd; — I 

. "Werd, steeds wegens diefstal, veroordeeld: 5 Februari 1864 
d̂oor het provinciaal gerechtshof in Zuidholland tot 2 jaar ge* 

•vangenisstraf; 26 October 1866 door het provinciaal gerechtshof 
in Noordholland tot 2 jaar gevangenisstraf; 26 Ootober 1869 
-door het provinciaal gerechtshof in Overijssel tot 1 jaar celstraf; 
22 Juni 1871 door de rechtbank té Haarlem tot 6 maanden 
gevangenisstraf; 20 Juli 1871 door de rechtbank te Amsterdam 
tot 4 jaar gevangenisstraf; 9 Öctober 1879 door de rechtbank 
"te Haarlem tot 2 jaar gevangenisstraf; 15 November 1879 door 
het gerechtshof te VGravenhage tot 1 jaar gevangenisstraf j 11 
December 1879 door de rechtbank te ^g-Gravenhage tot 1 jaar 
jgevangenisstaf; — bovendien is hij 18 November 1875 door de 
rechtbank te Utrecht.̂  wegens landlooperij, veroordeeld tot 3 
-maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar een 
•hede laarsgesticht. 

Hij wordt den 28 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen., en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
'naar Sassenheim begeven. 
'' Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij hield 
•toezicht op het weven. 

Hij kan schrijven. 

! N°, 184. BOEK, Fredrlk Nlslemus, oud64jaar, koop. 
.man-, gehuwd . Protestant, geboren te Boskoop , laatst ge-
*woond hebbende te Rotterdam, lang 1,71 meter, haar >en 
wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond 
gewoon, kin «rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
g:ezond: — 

Hij -werd den 29 Augustus 1877 door liet gerechtshof te 
"*s-Gravenhage, wegena valschheid in" geschriften van koop
handel , veroordeeld tot 6 gaar tuchthuisstraf. 
• 'Hij wordt den '29 Augustus a. s. *uit 'de strafgevangenis te 
ÏLeeuwardm ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uit-
•gaanskas naar Gouda begeven. 
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Zijn gedrag" in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
boekbinder werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

IS °. 185. van CALCAlt , ChrJstlaan , oud 42 jaar, pol
derwerker , gehuwd, Protestant, geboren te Hoogezand, laat
stelijk verpleegd in de Rijksgestichten Veenhuizen, lang 1,79 
meter, haar en wenkbr. blond I voorhoofd hoog, oogen blauw, 
neus klein , mond gewoon , kin rond , haard blond , aangezicht 
ovaal, kleur g*ezond, spreekt zeer heesch: — 

"Werd veroordeeld: in 1866 door den krijgsraad te Haarlem , 
wegens diefstal, tot 3 jaar kruiwagenstraf; in 1870 door het 
provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal, tot 2 
jaar gevangenisstraf; in 1873 door het provinciaal gerechtshof 
in Gelderland, wegens diefstallen, tot 5 jaar tuchthuisstraf; 
30 Maart 1882 door de rechtbank te Groningen , wegens be
dreiging met moord, tot 16 maanden celstraf. 

Hij wordt den 31 Augustus- a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te hotterd&m ontslagen, en zal zieh ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag* in de gevangenis was goed. In bet extract-
vonnis was hij als zeer gevaarlijk gesignaleerd. Hij was werk
zaam als mattenmaker. 

Hij kan schrijven. 



\ ^ \ 
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N*. 186. STADHOUDER, Simon , oud 34 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Leideo, 
laatstelijk verpleegd te Ommerschans, lang 1.70 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus dik, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, kaal hoofd: — 

Werd veroordeeld: Juni 1874 door den krijgsraad te 
Batavia, wegens diefstal, tot 3 jaar detentie; 30 Augustus 
1877 door de rechtbank te Amsterdam, wegene diefstal, tot 
183 dagen celstraf; door de rechtbank te Rotterdam: 23 Oc-
tober 1879, wegens diefstal, tot 15 dagen gevangenisstraf; 
15 Januari 1880, wegens misbruik van vertrouwen, tot 4 
maanden celstraf; 21 October 1880, wegens bedelarij, tot 15 
dagen gevangenisstraf; 16 Mei 1881 door de rechtbank te 
's Gravenhage, wegens diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf 
met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 15 Sep
tember 1881 door het gerechtshof te Arnhem , wegens schrifte
lijke bedreiging met moord, tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 15 September a. s. uit de cellulaire gevange
nis te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in 
ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed Hij is driftig en 
ontevreden doch niet onoprecht. Hij was als kleermaker werk
zaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 187. ZIELHORST, Herman ServRtlus Josepl ius , 
oud 43 jaar, horlogemaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.70 meter, huar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen 
blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: in 1869 door het provinciaal gerechts
hof in Utrecht, wegens valschheid in geschriften, tot 5 iaar 
gevangenisstraf; 1 December 1875 door de rechtbank te Am
sterdam, wegens oplichting, tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf; 
22 Maart 1882 door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 
1 jaar en 6 maanden celstraf. 

Geheim Register. 
Tweede jaargang. 

[Negende aflevering.] 
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Hij wordt den 13 September a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is flegmatiek. 
Hij was werkzaam als horlogemaker. 

Hij kan schrijven. 

N°. 188. van der TOOM, J o h a n , oud 31 jaar, bak
kersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Utrecht, laat-
stelyk verpleegd in de Rijksgestichten Veenhuizen, lang 1.71 
ra eter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, 
neus gewoon, mond klein, kin breed, baard zonder, aan
gezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 24 December 1870 door den krijgsraad 
te "Haarlem, wegens tweede desertie, tot 3 jaar kruiwagen-
straf; door de rechtbank te Utrecht: 25 Juni 1874, wegens 
diefstal, tot Vt jaar celstraf; 1 April 1875, wegens diefstal, 
tot 1 jaar celstraf; 24 Mei 1877, mede wegens diefstal, tot 
3 maanden gevangenisstraf; 13 September 1877 door de 
rechtbank te Arnhem, wegens bedelarij, tot 3 maanden ge
vangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsge
sticht ; 17 Maart 1881 door de rechtbank te Zwolle, wegens 
diefstal, tot 2 maanden celstraf; 21 September 1881 door 
de rechtbank te Assen, wegens diefstal, tot 2 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt den 21 September a. s. uit dè strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Utrecht begeveu. 

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

Hij kan schrijven. 

N°, 189. van den B R I N K , Cornelis Catharinus , oud 
54 jaar, zouder beroep, gehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Krabbendijke, lang 1.70 meter, haar 
en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, 
mond klein, kin rond, baard zonder-, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Hij -werd den 22 Januari 1879 door het gerechtshof te ' s Gra-
venhage, wegens het verduisteren van gelden, tot den .pu-
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blieken dienst behoorende, veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf. 
Hij genoot 4 maanden afslag-, -wordt den 24 September a. s. 

uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, en zal zich 
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Middelburg begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best, hij is goedaardig. 
Hij was werkzaam als reiniger. 

Hij kan schrijven. 

W°. 190. < O O L E \ , J a n , oud 32 jaar, zonder beroep, 
ODgeuuwd , Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Oss, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen bruin, neus breed , mond gewoon, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 9 Maart 1875 door het provinciaal ge
rechtshof in Zuidholland, wegens diefstal, tot '/, jaar celstraf; 
28 Juni 1876 door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, we
gens diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf; 27 September 1881 
door de rechtbank te 's-Hertogenboseh , wegens diefstal in een 
herberg waarin hij was opgenomen, tot 2jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 27 September a. s. uit de strafgevangenis te 
Boorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Oss begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis Was redelijk. Hij werkte aan 
het gebouw. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 191. HEtfDRIKSE, JacobusMarlnus, oud3Gjaar, 
huisknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Middelburg, 
laatst gewoond hebbende te 'a Gravenhage, lang 181 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus 
en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: 23 Mex 1879 door de rechtbank te Amster
dam, wegens oplichting, tot 1 jaar celstraf; 19 October 1882 
door de rechtbank te e Gravenhage, wegens diefstal en mis
bruik van vertrouwen, mede tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 19 October a, s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, bij is bijzonder 
beleefd. Hij werd bezig gehouden met schrijven. 

N'. 192. IIVLSKEX, J o h a n n e s Antonlu», oud 28 jnar, 
kleermaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Box
meer, zonder vaste woonplaats, lang 1.63 meter, haar bruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: 13 Juni 1872 door het Hoog Militair 
gerechtehof, wegens diefstal, tot 6 maanden detentie; 14 
Maart 1873 duor den krijgsraad te 's Hertogenboscb, wegens 
afspruak tot desertie, tot 7 maanden detentie; 22 Januari 
1874 door denzelftleo krijgsraad, wegens desertie, tot 3 jaar 
kruiwagenstraf; 2 November 1877 door het gerechtshof te 
's Gravenhage, wegens diefstal, tot lja jaar celstraf; 8 Octo
ber 1878 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens misbruik 
van vertrouwen, tot 1 jaar celstraf; 5 Mei 1879 door hetzelfde 
gerechtshof, wegens diefstal en oplichting, tot 4 maanden 
celstraf; 20 October 188 L door het gerechtehof te 's Graven
hage, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 7 Februari 1882 
door hetzelfde gerechtshof, wegens misbruik van vertrouwen, 
tot 1 jaar celstraf. 
* Hij wordt den 21 October a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskos aldaar ia 
ontvangst nemen. 

Geheim Register. [ T i e n d e a f l e r e r i n g . ] 
Tweede jaargang, L °J 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch hij is lui en 
onverschillig. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij' kan schrijven. 

N°. 193. van SIJS, Nathan Hartog , oud 26 jaar, be
hanger, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 21 Maart 1878 door de rechtbank 
te Amsterdam, wegens landlooperij en poging tot diefstal, 
tot 4 maanden celstraf; 25 November 1878 door het ge
rechtshof te Amsterdam, wegens diefstal met braak, tot 
6 maanden celstraf; 17 November 1879 door hetzelfde Hof, 
wegens diefstallen bij nacht, tot 1 jaar celstraf; 25 April 
1882 door genoemd Ho*, mede wegens diefstallen bij nacht 
door meer dan één persoon, tot 1 jaar en 6 maanden celstraf. 

Hij wordt den 22 Ocfcober a s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is slim. Hij 
maakte lucifersdoosjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 194. van den B E R G , J o h a n n e s , oud 30 jaar , 
schippersknecht, OD gehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en 
wenkbr. "blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus ge
woon , mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 5 Maart 1872 door de rechtbank te Am
sterdam, wegens landlooperij, tot 3 maanden gevangenisstraf; 
19 September 1875 door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, 
tot 9 maanden celstraf; 25 Juni 1879 door genoemde recht
bank, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 29 November 1880 
door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal en land
looperij , tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 28 October a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is driftig. 
Hij *was werkzaam als wever. 

Hij kan schrijven. 

1S°. 195. ROOS , H e n r l c u s , oud 26 jaar, steendrukker, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang: 1-62 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd breed, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Na vroeger 5 maal wegens diefstal te zijn veroordeeld, tot 
3 maanden, 3 maanden, 8 maanden, 9 maanden en 2 jaar 
celstraf, werd hij in Juni 1880 wegens eerste desertie ver
oordeeld tot 2 maanden militaire detentie, en 18 October 
1880 door den krijgsraad in het vierde militaire arrondisse
ment, wegens tweede desertie en eenvoudigen diefstal, tot 3 
jaar militaire gevangenisstraf. 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de strafgevangenis bij 
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 196, HAMUËROLK , Pfeter , oud 51 jaar, arbeider , on
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Breukelen, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.725 meter, haar en wenk
br. donker, voorhoofd smal, oogen licht blauw, neus breed, 
mond klein , kin groot, baard zonder , aangezicht rond, kleur 
gezond, bijzonder teeken: geprikt op den rechterarm. 

"Werd veroordeeld: 20 Augustus 1864 door den krijgsraad 
in de 4de militaire afdeeling, wegens diefstal, tot 2 jaar ge
vangenisstraf; 4 Augustus 1868 door het provinciaal gerechts
hof in Utrecht wegens diefstal, tot 8 jaar tuohthuisstraf; 11 
Juli 1876 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens dief
stal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 October 1879 door de recht
bank te Amsterdam, wegens diefstal bij nacht met behulp 
van braak, tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 
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Zijn gedrag ia de gevangenis was uitmuntend. Hij was 
als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 197. van W I J K , GerrU J a n , oud 17 jaar, ijzer-
draaier, ongehuwd, Protestant, geboren te Maastricht, laatst 
gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.67 meter, hnarbruin, 
weokbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 December 1877 door de rechtbank 
te Almelo, wegens diefstal bij nacht, viermaal gepleegd, tot 
3 jaar gevangenisstraf; 2 Mei 1882 door het gerechtshof te 
Amsterdam, wegens diefstal bij nacht, tut 1 jaar en 6 maan
den celstraf. 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te utrecht ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is driftig 
en opvliegend. Hij was werkzaam als draaier. 

Hij kan schrijven. 

W°. 198. Reedi jk , P e t e r , oud 20 jaar, sigarenmaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Emmerik, laatst gewoond heb
bende te Utrecht, lang 1.65 meter, baar bruin , wenkbr. blond , 
voorhoofd rond, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: 23 November 1876 door de rechtbank 
te Utrecht, wegens diefstal hij nacht, tot 2 jaar en 7 maan
den gevangenisstraf j 2 Met 1882 door het gerechtshof te 
Amsterdam, wegens diefstal bij nacht, tot 1 jaar en C maan
den celstraf. 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de cellulaire gevange
nis te Utrecht ontslagen en zal zijne uitgaanskas aldaar in 
ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is achterhou
dend en onoprecht. Hij vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 199. SMINK , Jacobus Thtodorus , oud 56 jaar, 
stoelenmatter i weduwnaar, Roomsch-KathoUek f geboren te 
Gulenborg , laatst gewoond hebbende te Gorincbem, lang 1.803 
toeter , haar eu wenkbr. blond , voorhoofd smal, oogen blauw , 
neus klein , mond gewoon , kin rond f baard zonder , aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 15 October 1850 door den krijgsraad in 
Zeeland, wegens desertie, tot 3 jaar kruiwngenstraf; 10Sep
tember 1857 door de rechtbank te Tiel, wegens diefstal, tot 
3 maanden celstraf; 14 October 1858 door genoemde rechtbank, 
wegens misbruik van vertrouwen, tot 6 maanden gevangenis
straf; 2 December 1863 door dezelfde rechtbank t wegens dief
stal en mishandeling , tot 6 maanden celstraf; 21 Januari 1864 
door meergemelde rechtbank, wegens diefstal tot 3 maanden 
gevangenisstraf; 25 Februari 1864 door het provinciaal ge
rechtshof in Gelderland, wegens diefstal, tot 3 maanden cel
straf ; 9 November 1865 door de rechtbank te Tiel , wegens 
gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, tot 2Jaar ge
vangenisstraf ; 3 Maart 1870 door de rechtbank te Utrecht, 
wegens diefstal, tot 1 maand celstraf; 14 September 1871 door 
de rechtbank te Zwolle, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 
20 Februari 1873 door de rechtbank te Tiel, wegens diefstal, 
tot 6 maanden celstraf; 3 April 1873 door de rechtbank te Tiel, 
wegens oplichting, tot een jaar celstraf; 7 Maart 1876 door 
de rechtbank te Gorinchem, wegens bedelarij en diefstal, tot 
1 jaar celstraf; 31 Juli 1878 door de rechtbank te utrecht, 
wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 6 December 1880 
door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 1 maand gevan
genisstraf ; 13 Mei 1881 door de rechtbank te Dordrecht, -wegens 
diefstal, tot 1 maand celstraf; 3 November 1881 door de recht
bank te Zwolle, wegens eenvoudige diefstal. tot2jaargevan-
fenisstraf; bovendien is hij achtmaal veroordeeld wegens 

edelarij of landtoooerij, waarvan 3maal met last tot opzen
ding naar een bedelaarsgesticht. j j j f a 

5ij wordt den 3 November a. s. nit de strafgevangenis te 
Ëoörn ontslagen en zal zich — na nog eene celstraf yan 15 
dagen te hebben ondergaan —ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Culenborg.begeven. ftjj H .;>. ; iW:^ 
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Zijn gedrag in de gevangenis -was goed, hij is sluw en een 
vleier. Hij -was als kleermaker •werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N*. 200. KIEPKE, Daniel J o h a n n e ? , oud 55 jaar, 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Grave, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus dik , 
mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 23 Maart 1846 door het provinciaal ge
rechtshof in Drenthe, wegens brandstichting tot de straf des 
doods , verwisseld in 15 jaartuchthuïsstraf; 18 Augustus 1869 
door de rechtbank te Amsterdam, tot 3 maanden celstraf; 14 
December 1875 door het provinciaal gerechtshof in Noordhol
land , wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 29 October 1878 
door het gerechtshof te Amsterdam, wegens het met voorbe
dachten rade toebrengen van kwetsuren, tot 5 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt den 5 November a. s. uit de strafgevangenis te 
SOOTU ontslagen en zal zich ter ontvangst, zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is gevaarlijk, 
erg gemeen. Hij was werkzaam als reiniger. 

Hij kan schrijven. 

'N°. 201. VERHAAR, J o h a n n e s , oud 30 jaar, schoen
maker , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Hazerswoude, lang 1,68 meter, haar 
en. werikhr* blond, voorhoofd laag, oogen blauw , neus groot, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht klein, kleur 
gezond:.—. 

Werd veroordeeld: 10 September 1875 door het provinciaal 
gerechtshof ia Zuidholland, wegens diefstal van vee in de 
weide, tot 3 jaar gevangenisstraf; 19 October 1882 door het 
gerechtshof te >Gravenhage, wegens valschheid in geschrift, 
tot 1 jaar celstraf. .^.-;^f 

'Hij wordt den 5 November a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar/Hazerswoude begeven. 
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Zijn gedrag1 in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
met het maken van stroohulzen voor flesschen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 202. PREVOO, Danie l Louis , oud 61 jaar , metse
laar, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Valkenburg", 
laatst gewoond hebbende teEckelrade, lang 1.76meter, baar 
en wenkbr, grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus.gewoon, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 7 November 1878 door het gerechtshof te 's Hertogen-
bosch, wegens brandstichting, veroordeeld tot 5 jaar tucht-
huïsstraf. 

Hij wordt den 7 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner u i t -
gaanskas naar Valkenburg begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 203. VERBEET, Nlcolaas , oud 23 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en .laatst gewoond 
hebbende te Nijmegen, lang 1.76 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gewoon^ mond 
breed, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 29 December 1868 en 4 October 1871 
door de rechtbank te Nijmegen, wegens diefstal, telkens tot 
2 jaar gevangenisstraf; 13 September 1871 door dezelfde recht
bank , wegens mishandeling, tot 2 maanden gevangenisstraf; 
11 Maart 1S75 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 
wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 11 April 1877 door het 
gerechtshof te Arnhem, wegen3 aanranding der eerbaarheid, 
tot 5 jaar gevangenisstraf; 8 November 1881 door de recht
bank te Arhhem, wegens diefstal, tob 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 8 November a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. ' . , . 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als draaier 
werkzaam. -•._;_ 

.Hij kan schrijven. ..' 
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' N*. 204. HEBM9EN t M a r t l n u s , oud 33 jaar, kleerma
ker , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Eist, laatst 
gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.67 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen bruin, neus smal, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd steeds wegens diefstal veroordeeld: door de recht
bank te' Arnhem; 1 December 1874 tot 1 jaar gevangenis
straf; 14 Maart 1876 tot 18 maanden celstraf; 22 December 
1877 tot 1 jaar gevangenisstraf; 6 Januari 1830 tot l jaar 
gevangenisstraf; 29 Maart 1881 tot 1 jaar celstraf; door het 
gerechtshof te Arnhem 29 Juni 1882 tot 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 14 November a. 8. uit de cellulaire gevange
nis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangnis was goed. Hij was werkzaam 
met het maken van stroohulzen voor nesschen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 205. F L E \ J E , Helnr ich F r f e d r l c h , oud 36 jaar , 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Colenfeld, laatst 
gewoond hebbende te Almelo, lang 1.73 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog , oogen grijs, neus plat, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur ge
zond : — ' 

Werd veroordeeld: 20 Februari 1877 door de rechtbank te 
Deventer, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 Mei 
1877 door het gerechtshof te Arnhem, wegens diefstal tot 
5 jaar tuchthuisslraf en wegens ontvluchting, tot 6 maanden 
gevangenisstraf 

ffij genoot 3 maanden afslag, wordt den 22 November 
a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, en zal 

• S: ,na nog eene gevangenisstraf van 6 maanden te hebben onder-
• gaan, over de grenzen des rijks worden gebracht. 

.?'Zijn .gedrag in de gevangenis, was. zeer ;goed..:ÏIij hield 
rvj^ojezicht op het weven. 

Hij kan schrijven. 

'-£!&•, 206. BRIESSEtf , Mendr ikas , • oud45jaar;schilder, 
--J^' gehuwdr^rptestant,'geboren en laatst gewoond hebbende te 
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Zutphen, lang 1.76 meter, baar en wenkbr. bruin , voorhoofd 
smal, oogen blauw , neus groot, mond klein, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Hij werd den 28 November 1878 door het gerechtshof te 
Arnhem, wegens valsch getuigenis, veroordeeld tot 5 jaar 
tuchtb uisstraf. jfjBfj 

Hij wordt den 28 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijtier uit— 
gaanskas naar Zutphen begeven. \ 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. P\j was werk
zaam als verwer. 

Hij kan schrijven. , 

N°. 207. P I J L , E l s c , oud 40 jaar, arbeider, gehuwd, 
Protestant, geboren te Assen, laatst gewoond hebbende te Am
sterdam, lang 1.715 meter, baar en wenkbr. blond, voor
hoofd smal, oogen blauw, neus smal, mond groot, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 28 December 1857 en 15 November 1858 
door de rechtbank te Breda, wegens diefstal, telkens tot 14 
dagen gevangenisstraf; 25 Mei 1870 door den krijgsraad te 
Paramaribo-, wegens diefstal, tot 18 maanden detentie , 9 Juli 
1871 door het provinciaal gerechtshof in Noordbrabant, wegens 
diefstal, tot 1 jaar celstraf; 30 Juni 1877 door het gerechtshof 
te Arnhem, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 30 
November 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens 
diefstal van vee in de weide, tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 30 November a, s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

' N°. 208. BISSCHOFF.Warce l lM, oud38jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek , geboren te Bergen op Zoom , 
laatst gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.79 meter. haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen grijs, neus groot, 
mond gewoon , kin rond , baard zonder, aangezicht lang , 
kleur gezond: — •-.-•,-
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Werd Veroordeeld i 23 Maart 1876 door het gerechtshof te 
's-Hertogenbosch, wegens diefstal, tot 6 jaar tuchtbuisstraf; 
21 December 1882 door hetzelfde hof, wegens diefstal, tot 1 
jaar celstraf. 

• Hij wordt den 30 November a. s. uit de cellulaire gevan
genis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar Tilburg begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

• - . : & -

wsm. 

' ^ • . « * * 
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N°. 209. PAPPEKERÏ0 AM, Franclscus Hendrlcus Tan; 
oud 29 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, 
haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd laag", oogeu bruin, 
neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 20 Mei 1868 door de rechtbank te Am
sterdam, wegens bedelarij, tot 14 dagen gevangenisstraf; 19 
April 1871 door genoemde rechtbank, wegens diefstal, tot 
15 dagen celstraf; 16 Mei 1873, bij arrest van bet provinciaal 
'gerechtshof in Noord-Bolland, wegens diefstal tot ld maanden 
celstraf; 2 Februari 1876 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal, tot 5 jaar gevangenisstraf; 8 December 
1881 door het gerechtshof te 'sGravenhage, wegens diefstal, 
tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 8 December a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zul zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den beginne berispelijk 
doch later goed. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 21,0. HEESTER, Johan Mar t in , oud 34jnar,sjouwer, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond gewoou, kin rond, 
board zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

• "Werd veroordeeld 23 Augustus '1870 door de rechtbank te 
Rotterdam, wegens desertie van boord, tot 2 maanden cel
straf; 9 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
Holland wegens diefstal, tot I jaar gevangenisstraf; 30 Juli 
1872 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, wegens 
die/stal; tot 3 jaar gevangenisstraf; 29 Januari 1876 en 15 
September 1879, door het gerechtshof te 'sGravenhage, we
gens diefstal, telkens tot 3 jaar gevangenisstraf; 9 December 
1882 door hetzelfde Hof, wegens diefstal,' tot 1 jaar celstraf. 

^ \ Hij wordt den 9 December a.s. uit de cellulaire gevangenis 

GekeimjRegisier. [Twaalfde aflevering.] 
Sweeaejaaraana. L 
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te Hotterdam. ontslagen en zal zijne uitgaanskaa aldaar ïn 
ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. : _ 

! Nö. 211. BOERfi, Dirk, oud 40 jaar, sjouwer,gehuwd, 
Protestant, geboren te Warmond, laatst gewoond hebbende te 
Moordrecht, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. zwart, voor
hoofd klein , oogen grijs, • neus klein , mond gewoon , kin 
breed, baard zonder, aangezicht rond; kleur gezond, bijzon
dere teekenen; moedervlek aan de keel en gaat mank: — 
\ Werd veroordeeld: 16 October 1873 door hefc provinciaal 
gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal tot 5 jaar tucbt-
huisstraf; 8 December 1881 door het gerechtshof te 'sGra-
venhage, wegens valschheid in onderhandseh geschrift door 
het "verzinnen eener verbintenis en het namaken eener hand-

•. iteekening en het desbnwust gebruik maken van dit stuk, 
töt 2 jaar gevangenisstraf, 

. Hij wordt den 12 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Moordrecht begeven, 

v Z i j n gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
als wever. 
/Bij kan nïet schrijven; 

. N8. 212,. BIJTKSTItA, Gerrit «Tacobus, oud 58 jaar, 
koopman , gehuwd , Protestant, -geboren en laatst gewoond 
hebbende te Franeker, lang 1.72 meter, haar wit, wenkbr. 
grijs, voorhoofd laag, óögen grijs, neus lang, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, Meur gezond, 
draagt een pruik: — fl *~vV" c' 
.Werd veroordeeld; 8 November 1871 door de rechtbank te 

£ V; .^Leeuwarden » wegens diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf; 25 
/45-^y^-November 1882 door. dezelfde.rechtbank, wegens diefstal, tot 

r --1.7*& jaar .celstraf. • ; •. 
^ ^ ^ J f e Ö P S "-vorxlt den 12 December a.s. uit de ceUulaire gevangenis. 
'^^^^^Miè [Mot^rdam ontslagen en zal zich'.ter ontvangst zijner uit-. 

?^^É^^tóo^^^&r|ï>eeuwarden begeven, f̂ J» 
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Zijn gedrag'in de gevangenis was goed, doch. hij staat ia 
zijne geboorteplaats als zeer ongunstig bekend. Hij was als 
kïeêrlapper werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. '; . 

M 213. 31AGCHIEXSE, J o J i a n n e s , oud51 jaar, zadel
maker , ongehuwd, Protestant, geboren te Zierikzee, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam,, lang 1.65 meter,, haar"en. 
wenkbr , bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon , 
mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 12 Februari 1859, bij arrest van het 
provinciaal gerechtshof in Zeeland, wegens diefstal tot 5 jaar 
tucbthuisstraf j 30 April 1869, door de rechtbank te Rotterdam, 
wegens diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf; 1 October 1872, 
door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 5 jaar gevange
nisstraf; 30 October 1876, door dezelfile reehtbank, wegens 
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 14 December 1877, door 
het gerechtshof te *s Gravenhage, wegens diefstal bij nacht 
in een bewoond huis, tofc 6 jaar tucbthuisstraf. 

Hij "wordt den 14 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner ui t -
gaanskas naar "'s Gravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 214. OOSTEN , D ï R K , oud 54 jaar, koopman , ge
huwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond 
hebbende te Lemmer, lang 1.84 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neusjspits, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vól, kleur ge
zond, heeft een kaal hoofd: — 

"Werd veroordeeld: 11 Mei 1870 door de rechtbank te Sneek, 
wegens mishandeling, tot 15 dagen celstraf; 1 Juni 1870, 
door de rechtbank te Assen, wegens diefstal, tot 1 jaar cel
s t r a f ; ^ Februari 1872, door de rechtbank te Sneek, wegens 
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 27 September 1879,door 
hèt gerechtshof te Leeuwarden, -wegens diefstal, tot 2 jaar 
gevangenisstraf; 17 November 1881 door de rechtbank te 
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Heerenveea, wegens diefstal, tot % jaar celstraf; 18 Sep
tember 1882, door het gerechtehof te Amsterdam, wegens 
diefstal, tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 14 December a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Motterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-

gaanskas naar de Lemmer begeven. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was goed. Hij maakte vroeger 
veel misbruik van sterken drank. Hij was als mattenmaker 
'werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°- 215. STANÖOMt , C o r n e l i s , oud 38 jaar, scboeu-
makcr, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
•hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, baar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen bruin, neus en mond klein, 
kin rond, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

*Werd' veroordeeld: 20 Juli 1876, 1 November 1877 eu 31 
Juli 1882, door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden celstraf, 3 jaar 
gevangenisstraf en 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 14 Deember a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar iu 
ontvangst nemen. . 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 216. H A R D E R W I J K , Brands Hnbertus van, 
oud 45 jaar, bakkersknecht, ongehuwd, Protestant, gebo
ren te Huissen, laatst gewoond hebbende te Loosduinen, lang 
.1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauw, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 19 December 1878 door bet gerechtshof te 's Graven-
nage, wegens diefstal bij nacht in een bawoond buis met be
hulp van inklimming, tot 5 jaar tncbthutsstruf veroordeeld. 

Hij wordt-den "19 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeèuwarden'-oiAa[agexi\en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas uuar Groningen begeven. - %?%$ 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker kerkraam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 217. KALKMAN, Mar t l na s , oud 25 jaar, schoen
maker t ongehuwd, Protestant, geboren te Kralingen, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.56 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus dik, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 18 September 1873 door de rechtbank 
te Rotterdam , wegens oplichting en misbruik van vertrouwen, 
tot 2 jaar en 5 maanden gevangenisstraf; 4 December 1876 
en 20 April 1878, door het g-erecbtshof te 'sGraveohage, 
wegens diefstal, telkens tot 1 jaar celstraf; 27 Augustus 
1879 door de rechtbank te Utrecht, wegens diefstal met braak 
tot 2 jaar celstraf; 19 December 1882 door de rechtbank te 
Rotterdam, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 19 December a. &. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uisgaanskas aldaar in 
ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam 
met het- maken van stroobulzen voor flesschen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 218. V E L I H I I I Z E V , Hendr ik , oud43 ja%r , arbeider , 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Hoogland,laatst 
gewoond hebbende te Amersfoort, lang 1.705 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs; neus en mond 
klein, kin breed , baard zonder, aangezicht jrond, kleur ge
zond , is aan het rechteroog blind en het aangezicht geheel 
misvormd door klierziekte: — 

Werd veroordeeld: 1 Juni 1859 door de rechtbank te Amers
foort , wegens diefstal, tot 2 maanden celstraf; 8 Maart 1866 
door dezelfde rechtbank, -wegeüs diefstal t tot 6 maanden cel
straf, 13 September 1870 door bet provinciaal gerechtshof in 
Utrecht, wegens diefstal, tot 7 maanden celstraf; 4 Juni 
1873 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal, tot 
2 jaar - gevangenisstraf; 9 Maart 1875 door het provinciaal 
gerechtshof in Utrecht; wegens diefstal, tot 3 jaar geyange-
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xisstraf; en voorts,nog vijf maal ctoor de rechtbank te Amers
foort , -wegens diefstallen, respectievelijk tot 2 jaar, 3 maal 
tot 6 maanden en eens tot 2 maanden gevangenisstraf; 19 
December 1881 door de rechtbank te Utrecht, wegens twee 
diefstallen, tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 19 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amersfoort begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is erg stil van 
aard. Hij was werkzaam met bobijnen. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 219. COEHOOR1V, P l e t er , oud 24 jaar, zonder be
roep , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Harlingen, lang 1.61 meter , haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd rond , oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 Juli 1872 door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland, wegens diefstal, tot 4 -weken gevange
nisstraf; Juli 1872, Maart 1876 en 29 April 1882 door de 
rechtbank te Leeuwarden, wegens diefstal, respectievelijk tot 
6 maanden gevangenisstraf, 4 maanden celstraf en 14 dagen 
gevangenisstraf; December 1879 door den krijgsraad te Leeuwar? 
den, wegens 2de desertie tot 3jaardetentiestraf;20December 
1882 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens diefstal, tot 
1. jaar celstraf. , v . 

Hij • :wordt' den 20 December ft. s. uit de cellulaire gevan
genis te Utrecht ontslagen 'en zal zich ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar Harlingen begeven. 

• Zijn gedrag* in de gevangenis was redelijk, hij is lui. Hij 
was werkzaam met het vlechten van matten. 
_. Hi jkan schrijven, - .;. — ,.;-. 

. N°. 220/. TIIIEMANtf, Paulns P e t r u s Hendr icas 
Alexander , oud 36 jaar, zonder beroep',ungehuwd, Pro-

TEestant,>• geboren te Abcoude, laatst" gewoond hebbende te 
,-Amste.rdam, lang 1.71 meter, haar én wenkbr. blond, voor-
ioófil /boog, oogen . blauw, reus gewoon , ; mond ;klein f; kin 
,lwpd-, baard blond., aangezicht lang ,";ktèur .gezond: '— • .-, 
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"Werd veroordeeld: 12 December 1865 door de rechtbank 
te Amsterdam, -wegens oplichting, tot 6 maanden celstraf; 
5 Mei 1867 door liet provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, 
•wegens oplichting, tot 4 jaar gevangenisstraf; 15 September 
1869, door de rechtbank te Amsterdam, wegens oplichting, 
tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf; 8 Februari 1875 
door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland tot 2 jaar 
celstraf; 21 Maart 1877 door het gerechtshof te Amsterdam, 
•wegens oplichting, tot 4 jaar gevangenisstraf, 21 Deeember 
1881 door hetzelfde hof, wegens oplichting en valschheid in 
geschriften j tot 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 21 December a. s. uit de cellulaire gevange
nis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner 
uirgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is van tijd 
tot tijd lijdende aan hoogmoedswaanzin. Hij was met schrijf
werk belast. - • 

Hij kan. schrijven. 

N°. 221. SPAA.W, A u k e S i j b r e n s , oud 61 jaar, werk-
man, gehuwd, Protestant, geboren te "Woudsend, laatst ge
woond hebbende -te Franeker, lang 1-67 meter,. haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: 6 November 1843, 19 Januari 1847 en 
29 Mei 1860, bij arrest van het provinciaal gerechtshof in 
Friesland % wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevange
nisstraf, 7 jaar en 10 jaar tuchthuisstraf; 22 Juni 1874 door 
het provinciaal gerechtshof in Friesland, wegens diefstal bij 
nacht door twee personen in een bewoond huis door middel 
van uitwendige braak en inklimming, tot 10 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 25 December a. s. 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zicb 
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is onzedelijk, 
sluw en valsch. Hij was als spoelmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

^ ^ • ^ T v£ '*. 'j-
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NV222. HELDEN, Krijn v a n , oud 46 jaar, zonder be

roep, -weduwnaar, Protestant, geboren te Maassluis, laatst 
-verpleegd te Ommerschans, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 Augustus 1869 doof de rechtbank 
te Rotterdam, wegens mishandeling, tot 1 maand gevange
nisstraf; 16 December 1675 door de rechtbank tn 'sGraven-
hage, wegens diefstal tot 4 maanden gevangenisstraf; 24 
April 1876 en 29 November 1877 door dezelfde rechtbank, 
wegens bedelarij, tot 15 dagen en 3 dagen gevangenisstraf; 
25 Februari en 23 Mei 1878 door meer genoemde rechtbank, 
wegens diefstal tot 6 weken gevangenisstraf en 183 dagen 
celstraf; 5 December 1878 door dezelfde rechtbank, wegens 
bedelarij, tot 15 dagen gevangenisstraf en opzending naar 
een bedelaarsgesticht; 25 Maart 1879 door het gerechtshof 
te Arnhem, wegens diefstal in een bewoond huis met iu-
klimming, buiten- en binnen braak, tot 5 jaar tuchtbuisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 26 December a. s. 
uit de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich 
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven. m * 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hy was werkzaam 
als wever. 

Hij kan schrijven, 
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