N \ 223. K A M P , H e n d r l k u s P e t r u s J a c o b u s van d e ,
oud 22 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Rooroseb-Katholiek ,
geboren, en laatst gewoond hebbende te Utrecht, lanj> 1.63
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond , oogen bruin,
neus gedeukt, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 1 December 1875 door de rechtbank te
Utrecht, wegeas diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; September
1877 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal tot 6
maanden celstraf; 7 Juli 1879 en 4 December 1882 door de
rechtbank te Utrecht, wegens diefstallen, telkens tot 1 jaar
celstraf.
• Hij wordt den 30 December a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is eigenwijs
en stijfhoofdig. Hij was werkzaam met het plakken van doosjes.
Hij kan schrijven. ..

:^-.-^^-\

N*. 224. H&RZIKG , A n t o n l e , oud 45 jaar I sjouwer ,
weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Schiedam, laatst
gewoond hebbende te 's-Gravenhage, lang 1.69 meter, haar ,
donker blond, wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs,
neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 5 Februari 1867 door de rechtbank te
Rotterdam , wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; l December
1870 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland , wegens
diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf; 9 September 1876 door het
> gerechtshof te's-Gravenhage , wegens valschheid in geschrifte,
S^'tot 2 jaar gevangenisstraf; 28 Juni .1880 door hetzelfde hof,
* wegens medeplichtigheid aan diefstal 3 tot 6 maanden gevani-genisstraf; 30 December 1881 door meergemeld hof, wegens
^valschheid in onderhandsch geschrift door bet verzinnen eener
:-* verbindtenis en het namaken eener haudteekening en' bet designbewust gebruik maken daarvan tot 2 jaar gevangenisstraf*
^ ^ S l ^ S S S Ö 1 ^ Q e n ~ Januari a. s. uit de strafgevangenis^te.iï&èhHèiJiteriistêrJp
, ,,1 Bn. » v , „ / • -,
•3*ii&j£&
fc&n.r»--'^ w
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Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskos
naar VGravenhage begeven.
. Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
•wever werkzaam.
• Hij kan. schrijven. •
- W°. 225. REUVKING, JTohnn H e n d r i k , oud 51 jaar,
koopman , ongehuwd t Protestant, geboren te Nord, zonder
vaste woonplaats, lang 1.68 meter, haar en wenkbr- bruin,
voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus klein, mond gewoon,
kin rond > baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 29 Januari 1858 door de rechtbank te
Assen, wegens 'bedelarij, tot 1 maand celstraf; 23 December
1858 door de rechtbank te "Winschoten, wegens rebellie. tot
2 maanden gevangenisstraf; 14 Februari 1862 door dezelfde
rechtbank, wegens diefstal tot 1 maand celstraf; 23 December
1863 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens
diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 16 Januari 1867 door de
rechtbank te Assen, wegens diefstal, tot 1 maand celstraf;
26 Augustus 1867 door de rechtbank te Tiel, wegens mishandeling, tot 2 maanden gevangenisstraf; 28 Juni 1870 door het
provinciaal gerechtshof in Groningen , wegens verbreking van
afsluiting, tot 1 maand gevangenisstraf; 20 December 1877
door de rechtbank te Almelo, wagens mishandeling, tot 3
maanden celstraf; 18 April 1882 door dezelfde rechtbank, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde, tot 4 maanden celstraf; Januari 1883 dóór de rechtbank te Zwolle, wegens
beüriegelijke oplichting, tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 4 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenisie Rotterdam ontslagen en .zal zich ter ontvangst zijner uitgaansl^as naar-Yriezenveen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij. is driftig.'Hij
was ah meubelmaker werkzaam.
. Hij kan'schrijven-en spreekt gewoonlijk Hoog- en Neierduitsoh. - ^^fH^%^^^iifet , ^ ï ^' ? -: ;
N». 226.' KOSTER / E r n s t " J a a de," oud 22 jaar , schïp.perskneebt, ongehuwd, Protestant,-geborenen laatstgewoond
hebbende te Muntendam ,"• langjpjio, meter , haat .en. wenkbr.
r/;*£?% .vbruin,, voorhoofd, l a a g / oogenjibruin , neus.t*j(gêwpori, mond
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klein, kin rond, baai'd zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
':
Werd veroordeeld: 11 Februari 1881 en 26 Juli 1882 door
de rechtbank te Groningen wegens diefstallen en verbreking
van afsluiting t respectievelijk tot 1 jaar, 1 jaar en 1 maand
celstraf; 19 Mei 1882 door de rechtban k te "Winschotsn , wegens
mishandeling tot 15 dagen celstraf; Januari 1883 door dezelfde
rechtbank, wegens wederstand, tot 4 maanden celstraf.
Hij wordt den 7 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Munteudam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 227. WILDSCHUT, W i l l e m F r e d e r i k , oud 31
jaar, behanger, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 's-Gravenhage, lang 1.732 meter, haar en
wenkbr. blond , voorboofd laag, oogen blauw, neus gewoon t
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond en gaat mank: —
Werd veroordeeld: 10 December 1872 door bet provinciaal
gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal, tot 2 jaar.gevangenisstraf ; 9 Januari 1880 door bet gerechtshof te 's-Gravenhage , wegeus twee diefstallen bij nacht in de aanhoor igheid
van een bewoond huis, door middel van inklimming, tot 4
jux gevangenisstraf.
Hij wordt den 9 Januari a. s. uit de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar VGravenhage begeven.
j j
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is twistziek.
Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
&&
N°. 228. MULOER, Hoender*, oud 28 jaar, boerenknecht,
ougebuwd, Protestant, geboren te Vledder en laatst gewoond
hebbènde'teSteenwijkerwold, lang 1.9meter, baaren wenkbr.
bruin ,• voorhoofd ovaal, oogen bruin, neus gewoon , mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond en pokdalig:.,^—
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Werd 10 Januari 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden ,
wegens ' moedwilligen doodslag, tot vijf jaar tuchthuisstraf
veroordeeld.
Hij wordt den 10 Januari a.s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steenwijk' begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger
werkzaam.
, Hij kan schrijven.
N°. 229. GROESTTEMItf, g a l om on , oud 32 jaar, schoenmaker , ongehuwd, Israëliet, geboren te Gouda, zonder vaste
woonplaats, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen grijs , neus groot en dik, mond klein , kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"WerA veroordeeld; 20 Januari 1872 door den krijgsraad in
de 4de militaire afdeeling te Haarlem , wegens diefstal tot 3
jaar kruiwagenstraf; 11 September 1875 door het provinciaal
gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 12 Januari 1877 door het gerechtshof te's-Gravenbage,
wegens' diefstal bij nacht in een bewoond huis door middel
van inklimming en bmnenbraak, tot 7 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 12 Januari a. s. uit de strafgevangenis te
Xeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was werkzaam
met het vlechten van spart,
VHHij k a n schrijven.
N°.';|g0. S C H E F f i R , ChrlsMaan F r e d e r i k , oud 53 jaar,
barbier, weduwnaar-, Rootnsch-Katholiek, geboren en laatst
.-gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, haar en
Wrtnkbr^blond , voorhoofd hoog, oogen grijs, heus dik, mond
-groot f"kmjbreed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezpndj^^^ï^^^Sif^.,
..'
.
'••^•J.ïi&i --c:; -'"•'
^ 4 ^ ^ S ^ r o o r a e e l d 3 j 3 1 . Januari 1851 door het Hoog militair
gereciï^oC^^igensldesertits en diefstal tot 3 jaar kruiwagen^
straf ; ^ ^ t f t t R ^ p S ö o r .de rechtbank te Heerenyjèén;$jwegéns
verwonding^|fcQ£&
; 4 2 J»nuarï3:88l dóór
bet gcreóMshQ^^
,
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2°. wegens diefstal bij -nacht in de aanhoorigheid Tan een bewoond huis, beiden driemaal gepleegd , tot 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 12 Januari a. s. uit de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed en hij was
ijverig. Hij is vroeger in een krankzinnigengesticht verpleegd
geweest; hij maakte veel misbruik van sterken drank. In de
gevangenis oefende hij het vak van barbier uit.
Hij kan schrijven.
N°.231. K ES LEK., J o h a n A n d r e a s , oud 57 jaar, schoenmaker , weduwnaar, Protestant, geboren te Dordrecht, laatst
gewoond hebbende te Gouda, hing 1.78 meter, haar bruin,
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits,
mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld: in Februari 1872 en in Juni 1874 door
de rechtbank te 's-Gravenhage, in 1876 door het gerechtshof
té Amsterdam, in 1879 door de rechtbank te Dordrecht, in
Augustus 1881 door de rechtbank te Leiden en 18 Januari
1883 door het geri-chtshof te VGravenbage, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 2 jaar gevangenisstraf,
tot 2 jaar en Vs jaar celstraf, tot 1 jaar gevangenisstraf en tot
1 jaar celstraf.
Hij wordt den 18 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaansr
kas naar Gouda begeven.
. Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed, hij is driftig.
Hij was als schoenmaker werkzaam. .
'
Hij kan schrijven.
- N°. 232. R O S S W H , H e n d r i k J a c o b v a n , bijgenaamd
Jsilalenpen , oud 55 jaar, boekbinder , ongehuwd , Protestant,
'geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam,
lang .1.68 meter, haar ea wenkbr. bruin, voorhoofdjghoog-;
oogen blauw, neus smal, mond gewoon, kin breed, baard
zonder, aangezicht.'praal, kleur g e z o n d . : ^ ^ / y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 l
"Werd veroordeeld : .11 FebruarilÏ852 door;de rechtbank te
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Amsterdam, tot 6 maanden celstraf; 1 Mei 1855 door het
provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, tot 3 jaar gevangenisstraf; 2 Mei 1860, door de rechtbanken te Haarlem en
Amsterdam tot 3 en 1 jaar gevangenisstraf; 21 April 1865
door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, totöiaar
gevangenisstraf; 12 October 1870 en 12 November 1877door
de rechtbanken te Amsterdam en Utrecht, tot 6 jaar en 8
maanden gevangenisstraf en 6'maanden celstraf; 17 Februari
Ï880 door het gerechtshof te Amsterdam, tot 183 dagen celstraf, telkens wegens diefstal; 17 Januari 1881 door het gorechtshof te Amsterdam, wegens het desbewust gebruik maken
van een valsch onderhandsch geschrift, tot 3 jaar gevangenisstraf.
" Hij wordt den 20 Januari a. s. uit de strafgevangenis te
ÏÏoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
:
Z\jn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 233. V R I E S , L o b b e r t d e , oud 46 jaar, arbeider,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
"Winschoten, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed , oogen blauw , neus en mond gewoon, kin rond,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezoDd: — .
Werd veroordeeld: in 1858 door de rechtbank te "Winschoten,
tweemaal wegens mishandeling, tot 2 en 6 maanden gevangenisstraf; wegens frauduleus vervoer van accijnsgoederen , tot
3 maanden gevangenisstraf; in 1868, 1872, 1875, in 1880
tweemaal, en in April 1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2., 3 en 5 jaar gevangenisstraf en 15 maanden,
1 jaar en 6 maanden celstraf; 9 Juni 1882, wegens frauduleus
vervoer van accijnsgoederen tot 183 dagen celstraf; 28 September 1882 door de rechtbank te Groningen ," wegens diefstal, tot 183. dagen eelstraf.
••-•. V ,'.,*
. Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en zal zijne uitgaanskas aldaar iu onti i
vangst nemen.
'^ H.:^t'^:
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam.
gggHijkan schrijven.*
r^-iC^I' :
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N°. 234. ELZItfGA , S i p p e B o u k e s , oud 56jaar, arbeider , weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende teNijkerk, gemeenteOostdongeradeel, laDg 1.77meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus
lang, mond groot, kin rond, baard zonder,aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 21 Januari 1854 door de rechtbank te
Leeuwarden , wegens oplichting, tot 1 jaar gevangenisstraf;
30 Januari 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens
diefstal van vee uit de weide, tot 5 jaar tucbthuisstraf.
Hij wordt den 30 Januari a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaan skas naar Huizum, gemeente Leeuwarderadeel, begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N°. 235. BUDDINCJ, A n n a E l l s a b e t b , oud 23 jaar,
buffetjuffrouw , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.51 meter, baar en
wenkbr. blond, voorhoufd hoog f oogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur bleek, zij is zie*
keiijk en bijna blind: —
Werd veroordeeld: tweemaal door de rechtbank te Amsterdam , wegens bedriegelijke oplichting en eeovoudigen diefstal,
tot 183 dagen en 1 jaar celstraf; 31 Januari 1882 door het
gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal bij nacht in een
bewoond huis, tot 2 jaar gevangenisstraf.
Zij wordt den 31 Januari a. s. uit de strafgevangenis t&
's-Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar hare uitgaanskas ia
ontvaugst nemen.
Haar gedrag in de gevangenis was slecht. Zij was met
breiden werkzaam.
Zij kan schrijven.

A>
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N \ 236. S C H E E P S T R A , P l e t e r , oud 33 jaar, varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren te Sneek, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.78 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen- blauw, neus lang, mond klein ,
kin rond. baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
op den linkerarm geprikt: —
"Werd veroordeeld: in 1875 door de rechtbank te Sneek,
tot 9 maanden celstraf; in 1878 door de rechtbank te Leeuwarden , tot één jaar celstraf; in December 1880 door het gerechtsbof te Leeuwarden, tot 2 jaar eu 4 maanden gevangenisstraf, telkens wegens diefstal; 1 Februari 1883 door het
gerechtshof te Arnhem, wegens bedreiging met brandstichting,
tot één jaar celstraf»
Hij wordt den l Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten
teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam
met het plakken van doosjes.
Hij kan schrijven.
W>. 237. H A P P É I A n t o n i u s Hendrik u s JT o h a n n e s ,
oud 28 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katboliek,geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.625
meter, haar en wenkbr. b r u i n , voorhoofd l a a g , oogen lichtbruin , neus breed, mond gewoon, kin breed, lichtblonde
knevel, aangezicht rond, kleur gezond, op de handen geprikt: —
"Werd veroordeeld: 29 December 1869 door de rechtbank te
Amsterdam, tot 3 dagen celstraf; 1 Februari 1870 door het
provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, tot 8 dagen celstraf;
7 Augustus 1877 en 28 Maart 1878 door de rechtbank te
Amsterdam, "tot. 3 .maanden en tot 1 jaar celstraf, telkens
wegens diefstal; 31 Mei .1876 en 10 Januari 1877 door de
rechtbank te Amsterdam, *wègens mishandeling en vernieling
tot 2 dagen en 15 dagen celstraf; 12 Augustus'1879 en 19
April 1880 door hetgerechtshofte Amsterdam, wegens diefstal
met. gêweldoefening bij nacht 'door twee personen en gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, tweemaal gepleegd,
..tot,4 jaar en 3 maanden en 3 maanden gevangenisstraf.
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Hij .wordt den 8 Februari a- s. uit de strafgevangenis .te
Hoorn ontslagen en zal zich ter outvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was de laatste drie jaar uitmuntend, Mj is tamelijk ontwikkeld en driftig van aard. Hij
waa toezichter bij de weverij.
Hij kan schrijven.
N°. 238. RIGA, W i l l e m P a n l e i , oud 41 jaar, stoker,
gehuwd, Protestant, geboren te Groningen, laatst gewoond
hebbende te Zwolle, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin,
voorhoofd hoog, oogeo blauw, neus en mond gewoon, kin
rond, baard lichtbruin, aangezicht ovaal, kleur gezond,
kale kruin:
Werd veroordeeld: 20 April 1865 door den krijgsraad in de
2e muit afd. tot 2 jaar kruiwagenstraf; 19 Maart 1868 door de
rechtbank te Groningen, tot 1 jaar celstraf; 19 Mei 1869,
28 Juni 1870, 20 September 1871 en 4 Juli 1874, door de
rechtbank te Assen, respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf,
1 jaar celstraf, 2 1 /, jaar gevangenisstraf en 2 jaar gevangenisstraf, 2 Februari 1882 door de rechtbank te Zwolle, tot
2 jaar gevangenisstraf, telkens wegens diefstal.
Hij wordt den 8 Februari a.s. uit de strafgevangenis te
Boorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Zwolle begeven.
2tjn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven.
KB. 239. DflSIJT, Dirk van d e r , oud 37 jaar, visscber,
ongehuwd, Protestant, geboren te Katwijk aan Zee, laatst
gewoond' hebbende te ScheveuLugen, laug 1.64 meter, haar
en wénkbr. blond, voorhoofd rond , oogen blauw , neus spits,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
"Werd veroordeeld: 25 Januari 1860, 22 December 1863,29
Januari 1864, 10 Februari 1865, 29 December 1865 door de
rechtbank te Leiden'; 13 Maart.1868, 7 Augustus 1874/5
November 1874:dopr het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland , respectievelijk tot. 14 dagen , 4 , 2 en 6 maanden celstraf,
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18 maauden gevangenisstraf, 6 , 5 en 5 jaar tuchthuissffraf r
-telkens wegens diefstal.
Hij genoot 6 maanden afslag, -wordt den 8 Februari a. s.
uit de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich
ter ontvangst zijner uitgaahskas naar 's-Gravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als kleêr
maker werkzaam.
Hij kan schrijven..
N°. 240. KOCK , Isaak Pierre d e , oud44jaar,zeeman,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.59 meter, haar zwart, wenkbr. bruin,
voorhoofd hoog, oogen grijs , neus dik, moud gewoon, kin
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur geelachtig: —
Werd veroordeeld : 1 Mei 1868 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, wegens diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf;
in 1873 of 1874 en in 1876 door de rechtbank te Amsterdam,
wegens mishandeling tot 3 maanden en- 14 dagen celstraf; in
1882 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal tot
2 jaar celstraf.
• Hij wordt den 9 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
. H i j kan schrijven.
N°. 241. PIETRITVGA , Pleter H a l t e s , oud 26 jaar,
verver, ongehuwd, Protestant, geboren te Idsega, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.67 tneter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus gewoon,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleuc
gezond, mist den wijsvinger van de linkerhand: —
Werd veroordeeld: 12 Februari en 8 Mei 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstallen, tot 2' jaar cel'strïtf»en 6 jaar tuchthuisstraf, welke laatste straf is veranderd
in 2 jaar celstraf.
Hij wordt den 12 Februari a. s. uit de cellulaire gevangeniste Rotterdam, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner iiitgaans*
kas naar Leeuwarden begeven.
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Zijn gedrag: in de gevangenis was goed. Hij ia gedurende
zijne geheele gevangenisstraf in de ziekenzaal verpleegd geweest.
Hij kan schrijven.
. N 9 . 242. H U R K , J o h a n n e s v a n d e r , oud 27 jaar,
machinistieerling, ongehuwd , .Roomsen-Katholiek,. geboren
te Schijndel, laatst gewoond hebbende te-'s Hertogenbosch,
lang 1.72 meter, haar en w--»nkbr. bruin , voorhoofd smal j
oogöD blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder,
aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd "veroordeeld: 24 April 1874 door den krijgsraad te
's Hertogenbosch , wegens diefstal tot 6 maanden celstraf; 10
'December 1874 door derachtbank te" 's Hertogenbosch, -wegens
landlooperij tot 3 maattden gevangenisstraf; 13Februari 1879
door het gerechtshof te *s Hertogenbosch., -wegens diefstal met
biunenbraak tot 5 jaar tuchthuisstraf. Ook in België is hij
wegens diefstal veroordeeld geweest.
• Hij wordt den 13 Februari a. s. uit de strafgevangenis
te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leiden begeven.
2ijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is voortdurend in de ziekenzaal verpleegd geweest.
Hij kan schrijven.
NV&&J. M E W T S C H E L , E l l a s K o b e r t , oud 33 jaar,
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren laatst en gewoond
hebbende te Erfurt, spreekt Hoogduitseh, lang 1.7 metsr,
naar en wenkbr. donkerbruin, voorhoofd hoog, oogenblauw,
neus en mond gewoon, ;kin spits, baard zonder, aangezicht
breed, kleur gezond, een litteeken aan de rechterwang; —
"Werd 10 November 1874 door het provinciaal gerechtshof
in Utrecht, wegens diefstal bij nacht tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.- Ook in Duitschland, is hij onderscheidene
malen veroordeeld geweest.
Hij genoot 9 maanden afslag, wordt den 14 Februari a»s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de'grehzën^des *Rijks gebracht.
. Zï}xx gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was werkzaam met hét snijden van kleedingsfukkep; ;
!>
Hij kan schrijven
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N°. 244. A V E S D O \ K , J o h a n n e s v a n , oud 33 jaar,
•sjouwer, ongehuwd -t Roomsch-Katholiek «geboren te 's Hertogenbosch, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.67 me.ter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen bruin,
neus gewoon, mond groot, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : —
Werd veroordeeld: 8 November 1873 door den krijgsraad te
Arnhem wegens diefstal tot 3 jaar kruiwagenstraf; in 1883
door het gerechtshof te Arnhem wegens bedreiging met brandstichting tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 15 Februari a-s,, uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en naar het Rijksgestioht Ommersohans
.teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleêr'maker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N'. 245. BERL.O, Hubertus W o l t e r u s Tan, oud 31 jaar,
schoenmaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geborenen laatst
gewoond hebbende te Maastricht, lang 1.73 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon , oogen bruin , neu3 lang,
mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht gewoon ,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld:. in 1873 door den krijgsraad te *sGravenhage, wegens diefstal tot 2 jaar kruiwagenstraf; in 1883
door de rechtbank te Maastricht wegens eenzelfde misdrijf tot
1 jaar celstraf.
Hij wordt den 16 Februari H. S. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanska3 naar Maastricht begeven.
\
Zijn gedrag in de gevangenis, was goed. Hij was als schoenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
V} N°. 246. JXTSG , Carl H e n d r i k , oud 22 jaar, knecht,
'ongehuwd, Protestant, geboren te Schiedam, laatst gewoond
'hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter,' naar en' wenkbr.
.blond, voorhoofd! laag, oogen blauw, neus en mond klein,
kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: —

u
. * Werd veroordeeld: 27 Augustus' 1880 en iri 1882 door het
gerechtshof te 's GraveDbage ; wegens diefstallen tot 1 jaar
en 18 maanden celstraf.
Hij wordt den 16 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in
ontvangst nemen.
;
Zijn gedrag in de gevangenis was- goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
i N°. 247. T L I E R D E X , J o l i a n n e s R e i n i e r v a n , oud
28 jaar» verver, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te
Fijnaart, laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1.65 meter,
haar en wenkhr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus
groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 21 September, 1874 door het Hoog
Militair gerechtshof in appel, wegens diefstel bij nacht tot
3 jaar gevangenisstraf; 15 October 1877 door de rechtbank
te Utrecht, wegens laudlooperij tot 3 maanden gevangenisstraf;
20 Februari 1879 door het gerechtshof te *s Hertogenhosch
wegens diefstal van vee in de weide tot öjaartuchthuisstraf.
Hij wordt den 20 Februari a. s- uit de strafgevangenis- te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is lijdende aan
toevallen en is reeds tweemaal in een krankzinnigengesticht
verpleegd geweest. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N*. 248. S C I I E I J E R I W K , A n d r t c s , oud 25 jaar, metselaar, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.71 meter, haar en wenkbr.
zwart, voorhoofd laag, oogen bruin, neus dik, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
.* "Werd veroordeeld: 24 Januari 1871 en21 April 1874doorde
rechtbank te Arnhem; 15 Februari 1877 door het gerechtshof
\té Arnhem ; 21 Februari 1882 door de rechtbank te Arnhem,
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 en 8- maanden,
3 en 2 jaar gevangenisstraf. "k^T
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Hij wordt deti 21 Februari a. s. uit de strafgevangenis "te
ÏÏoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas"
naar Arnhem begeven.
Zijn gedrag in de gevangecis was redelijk. Hij was als
kleermaker werkzaam.
. Hij kan schrijven.
N°. 249. S W I E R T S , S n i e r , oud48jaar, schipper,ongehuwd , Protestant, geboren te Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd boog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin
breed , baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: •—
Werd veroordeeld: 22 Mei 1873 door de rechtbank te Groningen wegens gewelddadigheid tot 15 dagen celstraf; 18
November 1873 door het provinciaal gerechtshof te Groningen
wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; 3 April !879door
de rechtbank te Groningen wegens diefstal en bedelarij tot
1 jaar celstraf; 8 Mei 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens twee diefstallen bij nacht in een bewóund huis
tot 4 jaar gevangenisstraf.
Hij genoot 6 weken afslag, wordt den 21 Februari a.s.
uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 250. BAL J E T , G e r a r d u s , oud 47 jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsch-Katboliek, geboren en laatst gewoond
hebbende te Utrecht, lang 1.703 meter, baar en wenkbr..
blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus spits, mond gewoon , kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond; —
Werd veroordeeld: 8 Februari 1859, 20 November 1866
en 16 April 1872 door het provinciaal gerechtshof te Utrecht;
8 Augustus 1877 door de rechtbank te Utrecht, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, tweemaal 5
jaar tuchthuisstrat en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf;
Hij genoot 6 weken afslag, wordt den 22 Februaria.s uit
de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas T aar Utrecht begeven.
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker-werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N°. ;251. E1VGEL.A3IBER , Blozes A b r a h a m , oud 78
j a a r , koopman, weduwnaar, Israëliet, geboren en laatst g e woond hebbende te Amsterdam, lang 1-565 meter, haar grijs,
wenkbr. donker , voorhoofd hoog , oogen bruin , neus en mond
gewoon, kin lang, grijze riugbaard, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
- "Werd veroordeeld: 13 Dficember 1831 door het provinciaal
gerechtshof in Zuid-Holland tot 3 jaar gevangenisstraf; 4 September 1841 door de rechtbank te Leeuwarden tot 8 jaar gevangenisstraf; 15 November 1848 door de rechtbank te Nijmegen tot 6 jaar gevangenisstraf, telkens wegens zakkenrollen;
7 Juli 1858 door de rechtbank te Amsterdam tot 6 jaar -en
8 maandBh gevangenisstraf; 22 Februari 1865 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Bolland tot 8 jaar tuchthuisstraf;
17 Februari 1875 en 25 Februari 1880 door de rechtbank te
Amsterdam tweemaal tot 4 jaar gevangenisstraf wegens diefstallen.
Hij wordt 'den 25 Februari .a. s. uit strafgevangenis te Hoorn
ontslagen Bn aal zieh ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam- begeven.
Zijn gedrag in -de gevangenis was goed. Hij is zeer slim
en gevat» Hij was als kleèrlapper werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N°. 2 5 2 . . B M E 9 1 E R , D i r k , oud 44 j a a r , wever > ongehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Assendelft, lang 1.6 meter, haar en wenkbr. bruin,
voorhoofd rond> oogen blauw, neus en mond groot, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, pokdalig: —
Werd 22 December 1865 door het provinciaal gerechtshof
in Noord-Holland, ''wegeps; kindermoord tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij_ g'enoot Ö jaar en 1 maand afslag, wordt den 26 Fe*
bruari .a.s, uit tle strafgevangenisstraf te Leeuwarden ontslagen en :zal zich ter'ontvangst zijner uitgaanskas naar Assendelft begeven. :•* *'
. i2yn gedrag in de gevangenis was best. Hij was met ket*.
tingscheren werkzaam.
,^
,
'&£*•• •* '
' H i j kan schrijven.
« e - ' i s , - . ,
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N°. 253. B E I - L , A l b e r t a s G e r a r d u s , oud 19 jaar, timmerman , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Amsterdam , laatst gewoond hebbende te Eemnes , lang 1.66 meter,
haar en wenkbr. blond , voorhoofd ovaal, oogen blauw, neus
gewoon , mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 18 Juli 1877 en 22September 1880door
de rechtbank te Amsterdam , wegens diefstallen , respectievelijk
tot 2 jaar gevangenisstraf en 183 dagen celstraf; 16 Januari
1882 door de rechtbank te Utrecht t wegens het als gevangene
getracht te hebben uit te breken tot 3 maanden celstraf; 6
Januari en 7 Maart 1882 door de rechtbank en het gerechtshof
te Amsterdam, wegens diefstallen, respectievelijk tot 4 maanden
en 1 jaar en 5 maanden celstraf.
Hij wordt den 1 Maart a. s. uit de. cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst
nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij isstijfhoofdigr
Hij was als timmerman en mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 25-i. BUURiTlAW, CJerritje, huisvrouw vainAartsen,
Wouter , oud 37 jaar , zonder beroep , gehuwd, Protestant t
geboren te Barneveld , laatst gewoond hebbende te Amersfoort,
lang 1.67 meter, haar bruin , -wenkbr. blond, voorhoofd rond,
oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht
ovaal t kleur gezond ; —
Werd veroordeeld: 5 Mei 3880 en 5 Maart 1883 door de
rechtbank te Utrecht wegens diefstallen telkens tot 1 jaar
celstraf.
Zij wordt den 5 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal hare uitgaanskas aldaar in ontvangst
nemen.
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met naaien
en breien werkzaam.
'Zij kan schrijven.
Geheim Regisier.
Derde jaargang.

[Derde aHevering.1
° \
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. :H § . 255. K L O S , A l b e r t n s , oud 35 jaar , schoenmaker,
ongehuwd,- Roomsch-Katholiek, geboren te Krommenie, laatst
gewoond hebbende .te Zaandijk, lang 1.612 meter, haar en
wenkbr. : blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, baard en knevel blond, aangezicht ovaal,
Meur gezond, heeft een iitteeken op en Boven den neus: —
*
I

I

•

-. "Werd veroordeeld :.23'December 1869, 8 Juli 1879, 10 Juni
1880, 5 December 1881 en 23 Februari 1882 door de rechtbank te Haarlem, telkens wegens diefstal en eens wegens
.diefstal: en landlooperij, respectievelijk tot 2 jaar, 4 maanden
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 maanden en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 5 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Zaandijk begeven.
" Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als borstelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 256. 1VARTENA, J a c o b a s Haring*, bijgenaamd
rooie Cobus, oud 64 jaar, koopman, weduwnaar, RoomschKatholiek j geboren te Huizum, laatst gewoond hebbende te
Leeuwarden, lang 1.677 meter, haar eu weukbr. rosachtig,
voorhoofd laag, oogen blauw , neus en mond gewoon, kin breed,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, draagt een pruik: —
-Werd veroordeeld: 14 Maart 1842 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf, 11 April 1849 door de rechtbank te Leeuwarden , wegens
diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; 22 luni 1852 door het
provinciaal gerechtshof in Friesland wegens diefstal tot 10 jaar,
tuchthuisstraf; 14. Maart 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, in hooger beroep, wegens diefstal, tot 6 jaar en 8
maanden gevangenisstraf.
Hij genoot zes maanden afslag, wordt den 5 Maarte, s.uit
de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.
-Zijn gedrag* in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
aardappelen schiller werkzaam.
f?5 Hij kan schrijven.
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K°. 257. L I S , H e n d i l k u * H c r m a n u s van , oud 39 jaar,
sleeper, gehuwd , Roorasch-Katholiek , geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.60 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd laag, pogen blauw, neus spits,
mond groot, kin rond , baard blond, aangezicht vol, kleor
gezond: —
' '
"Werd veroordeeld: 15 Juni 1869 door den krijgsraad in de
lste militaire afdeeling , 8 November 1881 door de rechtbank
te Rotterdam, telkens wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf en 45 dagen celstraf; in 1882 door het gerechtshof te
's-Gravenhage, wegens valschheid in geschrift- en diefstal tot
1 jaar en 6 maanden celstraf.
Hij wordt den 9 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N». 258. V E M E N , G e r r l t F l e t e r v a n , oud 35 jaar,
sjouwer , gehuwd, Protestant, geboren te Delft, laatst gewoond
hebbende te Rotterdam , lang 1.67 meter , haar bruin, wenkbr.
blond, voorhoofd laag , oogen blauw, neus dik, mond gewoon ,
kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 14 Juli 1874 en 29 Juni 1876 door de
rechtbank te Rotterdam, wegens verwondiüg eu wegens rebellie
tot 8 en 15 dagen celstraf; 23 Juni 1879 en in 1883 door
het gerechtshof te 's-Gravenhage, wegens diefstallen , tot 2 jaar
en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 15 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.j
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met vlechten werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 259. 1IORWIC. Max K l c h a r d , oud 25 jaar, zonder
beroep j ongehuwd , Protestant, geboren te Wehlen , laatst
gewoond hebbende te den Hfllder, lang 1.68 meter, haar en
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•^EPSfe1^^ F^^pWte»: .voorJioofi^ ^maL^üPogaG:ifolauw^peus.en mond
•H^j'^.jrona^ baard zonder, aangezicht ovaal,: kleur "gezond : ^
txu^erd- Öl- November '1878'jdöör den'krijgsraad te "Welteyeden
•wegens valschheid in een onderhandsch geschrift tot 5 jaar
tuchthmsstra^yeroordeeld.••.•,- %s. t*.;&*£ ?*
'--Hij:1 wordt -deir^iÖ Haart "^a; s; -liit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en
als vreemdeling over de'grenzen des Rijks
göb'racht.-.3 v *,}£ 7.&:-% A*.V '••---•':••':r^
vA- '.'• ".:••:: -•;, > •
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed.'Hij was al3
kleermaker werkzaam.
/-"''•• ' *&'-• K-:'*
Hij kan schrijven en spreekt .Hoogduitsch. ; .--*..
" N°. 260/ ''WÊSSEIiS, JToliannes K a r e l , oud 37. jaar,
schipper, 'ongehuwd, Protestant, geboren en laatst,gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.695 meter, haar en wehkbr. '
lichtbruin'; voorhoofd rond', oogen blauw, neus en mond gèwonn , kin.- rond, baard en knevel • lichtblond, aangezicht
ovaal, kleur gezond.: — *.
U - T , . " ' .L.'J .
."Werd veroordeeld: 9 October 1874 door den krijgsraad te
Samarang wegens diefstal tot 3 jaar kruiwagenstraf; 23 Jnnuari
1879 door de"rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik van
vertrouwend-tot 183,dagen celstraf; 3 April 1882 door het gerechtshof té Amsterdam , in höoger beroep, wegens diefstal
tot 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 16 Maart a. s. xiït dé strafgevangenis te Hoorn
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begSveh, f : ' ;^':
Zijn gedrag in de gevaDgenis wasgoed. Hij was als reiniger
werkzaam.
Hij kan schrijven. - : :-y;
.f K°. 261. B O E R , Hllieforand D o u v e s d e , oud 54 jaar,
arbeider, ongehuwd r Boomsch-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Bolsward, lang 1.67 meter, haar grijs ,
wenkbr. blond , voorhoofd hoog , oogen blauw . neus klein ,
mond gewoon , kin rond , baard zonder, aangezicht vol, kleur
. gezond : —. . ;•
\;U:ii;, "• t'
.."Werd .veroordeeld: 8 Januari;I869 door het provinciaal gered tskof in Noord-Holland,.'wegens diefstal yau vee in de

%g^Ê&^^£&ataa«&> :

"a^r''^~'."- '-H'»Êh-^zr
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:wetüe -tot '5jaartuchthuïsstraf;' 5 December 1874,8 'ï)ficeintiér
1877/
6 Maart '1880 eD ïh'1883-, 'door de "rechtbanVté Leeuwarden ,. .wegens diefstallen ^-respectisvelijk.tot 2 , 2 , l V j : ' e a
1 jaar celstfaf.
' •.-,
,;,T.-» cht c' ui*. •:••-:;•• -^^^-'^
Hij wordt den 17 Maart a. s. uit dè Cellulaire gevangenis té
Rotterdam, ontslagen,en zal zich ( ter pQtvangst.zijner.uitgaanskas Daar Bolsward begeven.' -\
'...'„•'•.'...
.S
'Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alsJcleermaker werkzaam. .
.,. -_' _ _ .. \ . ; .T. ....„\. - .;•
Hij kan schrijven.
. - •;- -. : : • ' * . . ' N°. 262. B I J S T E R B 0 3 C H , J a c o h , oud 42jaar, slachter , gehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Vèessen gemeente Heerde, lang 1.70. meter, haar. en wenkbr.
blond ,' voorhoofd smal, oogen grijs , neus gewoon", mond klein,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd 19 Juni 1879 door het gerechtshof te Arnhem, wegens
diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag; wordt den 21 Maart a. s. uit
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont.vangst zijner uitgaanskas naar Veessen gemeente Heerde begeven.
Zijn 'gedrag in de gevangenis was best. Kij was als kok
werkzaam.
Hij kan niet schrijven. .
l p 263. S T E V E N S , F r c d e r Ik C h a r l e s , oud 43 jaar,
schrijver , ongehuwd , Roomsch-Katholiek , geboren te Rotterdam , laatst gewoond hebbende te Arnhem , lang 1.655 meter t
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus
spits, mond klein, kin breed, baard en kuevel donker blond,
aangezicht rond , kleur gezond: — '
ï
Werd veroordeeld: 22 Januari 1863 en 2 April 1872 door
het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens valschheid
in geschrift tot 6 en 8 jaar tuchthuisstraf; 23 November 1880
door de rechtbank te Arnhem wegens diefstal tot 3 jaar en 6
^maanden gevangenisstraf.'
'±
Hij genoot 2 maanden afslag, wordt den 22 Maart a. s. uit
de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner „jiitgaanskas naar Amsterdam begeven.
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•i r ^ i p g ^ r a g . in de gevangenis Va3 i&er goed. Hij "was als
-magazijnkriecht werkzaam. .' "\ ''.".".
' Hij kan schrijven.
^^^^|
Cfr°. 264. TIMMER, J a n , oud 36 jaar, vleeschhouwer,
•gehuwd, Protestant, geboren te Grijpskerk, laatst gewoond
hebbende te Oldehove , lang 1.67 meter, haar eu wenkbr. blond ,
.voorhoofd smal, pogen blauw, neus en mond groot, kin
spits, haard zónder, aangezicht ovaal, kleur gezond!:—
"Werd 18 September 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchttiuisstraf
.veroordeeld. \ . -.•.•:.•-';
- Hij genoot 6 maanden afslag; wordt den 22 Maart a. s. uit
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter
•ontvangst zijner uitgaanskas naar Oldehove begeven.
" Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed als
: ad si sten t kok .dienst.'
Hij kan schrijven.
- N°. 265. COL.ET, D i r k Bernardus, oud3ijaar, zonder
beroep, gehuwd, Protestant, geboren eo laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.605 meter, haar en wenkbr. rood ,
voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin
rond, knevel rosachtig, aangezicht rond , kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 3 Juli 1872 door de rechtbank te Amsterdam , 27 December 1872 door het provinciaal gerechtshof
in Noord-Holland, 7 November 1876 door de rechtbank te
Amsterdam, 23 Januari 1878 en 23 Maart 1880 door het gerechtshof te Amsterdam , telkens weg-ens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 3 , 4 en 18 maanden celstraf en 4 jaar
gevangenisstraf.
^
Hij wordt den -23 Maart a.s. uit de strafgevangenis ïp Hoorn
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven. .„V'^,-.y: .- - ..
Zijn gedrag';in de gevangenis was redelijk. Hij was als
kuiper werkzaam.
Hij kan schrijven.''.: JCÏ:,T
'(•yi^^i^r----ï\°. 266. HESELIXG, G e r r l t of G e u r t , oud 41 j a p |
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timmerman, weduwnaar, Protestant, geboren te Amersfoort ,
zonder vaste woonplaats, 'lang 1.76 meter, haar en weokbr.
bruin , voorhoofd rona , oogen blauw, neus en mond groot,
kin rond, baard bruin , aangezicht ovaal, kleur gezond : —
Werd veroordeeld: 19 December 3871 door het provinciaal
gerechtshof in Gelderland wegens diefstal tot'5 jaar gevangenisstraf; 2 Mei 1872 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland wegens valschheid in geschrift tot 6 maanden gevangenisstraf; in 1877 door het gerechtshof te Arnhem, wegens
diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf; 25 September 1882 door
de rechtbank te Utrecht, wegens diefstal, tot 1 jaar en 6
maanden celstrat
Hij wordt den 23 Haart a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst
nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij ia wispelturig. Hij was als timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.

24

Ife

•"

rX=^*'

Er

• « ^ f.

**

\ ^*-é

25

M I S S I V E van den Minister van Justitie van
22 Maart 1 8 8 4 , 4e afdeeling, A70. 116.
Aan Heeren Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven.
Bij schrijven van 26 Februari 1883, 4e. afd., n°. 20, geheim
(zie geheim Register 2e Jaargang" pag. '25) werd door mija
ambtsvoorganger te Uwer kennis gebracht dat hij het bestaan
van het geheim Register van ontslagen gevangenen en der
bijbehoorende portretten wenschte geheim te houden.
Daar dit voorschrift mij eenerzijds niet noodig voorkomt, en
anderzijds, zooals mij reeds meermalen is gebleken', tegenhoudt dat van het register of van de portretten door de politie
of justitie ten allen tijde voldoende gebruik wordt gemaakt,
wordt het bij deze door mij ingetrokken.
Onder bijvoeging van een genoegzaam aantal exemplaren,
heb ik de eer Uwtëd.Gestr. te verzoeken den inhoud van dit
schrijven ter kennis te willen brengen van de onder u ressorteerende officieren van Justitie, hoofd- en verdere officieren
der marechaussee en commissarissen van politie.
De Minister van Justitie,
{Get.) DU TOUR VAN BELL1NCHAVE,
JS\ 267. 3LIÜ8THUIS, P a u l u s , oud 44 jaar, zonder beroep,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Rotterdam, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groet, mond klein , kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd 17 October 1878 door het gerechtshof te 's Gravenhage,
wegens moedwillige verwonding tot 6 jaren tuchthuïsstraf
veroordeeld.
'
Hij is den 19 Januari j L , wegens verleende gratie, uit de
strafgevangenis te Leeuwarüen ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.
^Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was a-lskleêrmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
; j, „
:.:Register:
Ver$e jaargang.

[Vierde aflevering.]
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N°. 268. B O H N E L E N , Antonle van, oud 61 jaar, schoenmaker , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, gehoreu te Delfshaven, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.G6
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin,
neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht
breed, kleur gezond, gaat mank: —
Werd veroordeeld: 23 Februari 1843 door de rechtbank te
Rotterdam, wegens dieftal tot i jaar gevangenisstraf, 24Juli
1846, 9 November 1848, 27 September 1855, 11 December
1862 en 9 October 1874, door het provinciaal gerechtshof in
Zuid-Holland, telkens wegens dieftal tot 2 , 5 , 6 en 2 maal
tot 10 jaren tuchthuisstraf.
Hij genoot 6 maanden afslag; wordt den 12 April a.s. uit
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen ea zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
spoelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 269. J A C O B S , Hendrik, oud 22 jaar, sjouwer,
ongehuwd, Protestant, geboren te Nijkerk, laatst gewoond
hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhonfd hoog, oogen blauw, neus lang, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: 17 Februari 188V door bet gerechtshof
te Arnhem, wegens diefstal, 29 Augustus 1882 door de rechtbank te *sGravenhage en 31 Meï 1883 door het gerechtshof
te 's Gravenhage, telkens wegens oplichting, respectievelijk
tot 18 maanden, *ƒ, en 1 jaar celstraf.
Hy wordt den 17 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 2 7 0 . ' - B U K , A n t o n l c T a n , oud '45 jaar, sjouwer,
gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar grijsachtig,
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wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus smal, mond
ingevallen , kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: in 1871 en in 1879 door de rechtbank
te Amsterdam en 28 Mei 1883 door het gerechtshof te Amsterdam , telkens wegens diefstal respectievelijk tot 1 jaar celstraf,
3 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 18 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 271. IVIJDAM, Gosse, oud 29 jaar, timmerman,
ongehuwd , Protestant, geboren te Bolsward, laatst gewoord
hebbende te Waddinxsveen , lang 1.54 meter, haar en wenkbr.
rossig, voorhoofd hoog, oogen licht blauw, neus klein, mond
gewoon, kin rond, baard om de kin rossig met knevel,aangezicht rond, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 24 Januari 1878, 22 Februari 1878,
21 October 1880 en 12 April 1881, tweemaal door de rechtbank te Rotterdam , door de rechtbank te 's-Graveniage en
door het gerechtsl of te Amsterdam, respectievelijk tot 3 maanden celstraf, 2, 7a en 3 jaar gevangenisstraf, telkens wegens
diefstal.
Hij wordt den 21 April a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn
ontslagen eu zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 272. BliONHER, J a c o b u s , oud 32 jaar, boerenknecht,
ongehuwd, Protestant, geboren te Aardenburg, laatst gewoond
hebbende te Oostburg, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
hooge rechterschouder: —
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- ~Werd 24 April 1879 door het gerechtshof te 's-Gravenhage
wegens diefstal bij nacht tot 5 jaar tuchthuissiraf veroordeeld.
. Hij wordt den 24 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuioamen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaansicas
naar Breda begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis -was goed. Hij was als spoelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°, 273. G E T A E K T , J L e o p o l d a s , oud 43 jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Heille, laatst gewoond hebbende te St. Kruis, lang* 1.68 meter, haar en
weokbr. bruin, voorhoofd smal, oogen hlauw, neus groot,
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: \—
"Werd veroordeeld: 9 October 1874 door het provinciaal gerechtshof in Zeeland wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf,
15 April 1878 door het gerechtshof te VGravenhage wegens
landlooperij tot 45 dagen celstraf, 18 October 1878 door de
rechtbank te Middelburg, 24 April 1879 door het gerechtshof
te *s-Gravenhage, wegens diefstallen tot 1 maand celstraf en
5 jaar tuchthuisstraf*.
' ' Hij wordt den 24 April a. s. uit "de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich tér ontvangst zijner uitgaanskas
naar Breda begeven.
Zijn gedrag- in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij' kan schrijven.
: | i ;
" N°. 274. BOKMMUtf, A l b e r t , oud 18 j a a r , smid, ongeongehuwd, Protestant, geboren en"laatst gewoond hebbende
'te Amsterdam, lang* 1.63 meter',"haar zwart; wenkbr. bruin,
voorhoofd laag, oogèn blauw, neus en mond klein, kin rond,
baard zonder, aangezicht ovaal?-kleur gezond: *#? ,
• Werd veroordeeld: 31 Juli 1879, 2 Juni 188Ó, 26 Januari
•1881 'en 1 Maart 1882 door de-rechtbank te Amsterdam , 25
April 1882 door,het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 45 dögëa,-5 maanden, 183 dagen
ien tweemaal tot 1 'jaar celstraf. .;:? >. - ^'; fc. .-:-.
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Bij wordt den 25 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangstzijner uitgaariskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht» hij ia leugenachtig.
Hij was werkzaam met het plakken van luciferdoosjes.
Hij kan schrijven.
NB. 275. T E L D E , F r a n c o l s l ï c n r i v a n de,oud28faar,
mandenmaker, ongehuwd, Hoonrsch-TCathotiefc, geborenen
laatst gewoond hebbende te Gent, lang 1.6 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond
gewoon, kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur
gezond, heeft sproeten: 5
"Werd 20 Maart 1879 door den krijgsraad te "Weltevreden
wegens diefstal met braak tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 25 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ' ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des
Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen.
N°. 276. V O G E L , J o h a n n . oud 31 jaar, houtdraaier,
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Appelhulze, laatst
gewoond hebbende te Hengelo, lang 1.72 meter, n a a r e n
wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoonj
mond klein, kin spits, baard zonder,aangezicht ovaal,kleur
gezond: —
Werd 25 April 1878 door het gftrechtshof te Arnhem, -wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een kind, niet
geweldpleging, tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 25 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zyner uitgaanskas
naar Hengelo begeven.
Zijn gedrag in de' gevangenis was uitmuntend. Hij was met
het toezicht over de reinigers belast.
K\ Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.
.;». ['*} - N°. 277. W I J K , JTacobns v a n , bijgenaamd Pantaïm,
oud 33 Jaar, koopman, ongehuwd, Protestant, geboren en
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laatst gewoond hebbende te Hoorn, lang-1.671 meter, haar
en wenkbr. lichtbruin, voorhoofd rond , oogen blauw, neus
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond,
kleur bleek, hij. heeft een litteeken aan da linker bovenlip,
is kaalhoofdig eu bijziende: —
Werd veroordeeld: 11 April 1876 en 3 September 1878 door
het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, tot 45 dagen
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf; 9 November 1880 door de
rechtbank te Alkmaar, wegens landlooperij tot 14 dagen gevangenisstraf; 20 Januari 1881 door de rechtbank te Amsterdam, 15 September 1881 door die te Zwolle, 12 Juni 1882
door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 6 maanden
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 25 April a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn
ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is lui, brutaal
en sluw. Hij was als kleermaker werkzaam.
.Hij kan schrijven.
K°. 278. W E E S , . J o h a n n e s M a r t l n u s v a n , oud 29
jaar, koopman, ongehuwd, Protestant, geboren te VGravenhage, zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar eu
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond, heeft een litteeken op het voorhoofd: —
Werd veroordeeld: 1 Haart 1873 door den krijgsraad in de
Ie Militaire afdeeling, 24 Augustus 1875 door de rechtbank
te Breda, 26 April 1817 door bet gerechtshof te VGravenbage telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, 6 maanden celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 26 April* a. s. uit de strafgevangenis te Leeuarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas
naar VGravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N 0 . 279. B R O U W E R , A n t o n l e , oud "26 jaar j timmerman , ongehuwd, Protestant, geboren te Nijkerk, laatst
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gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,69 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd Jaag*, oogen bruin, neus smal,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: 4 Juni 1881 door de rechtbank te Utrecht,
wegens diefstal en oplichting tot 1 jaar celstraf; 11 Juni
1883 door het gerechtshof te Amsterdam wegens oplichting
tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 27 April a. s. uit de cellulaire gevnngeoiste
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit—
gaanskas naar Amsterdam hegeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 280. TERL.EE, H e n d r i k , oud 21 jaar, smid,ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus stomp, mond groot, kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft
het linker oog min of meer gesloten.
Werd veroordeeld: 19 Januari 1876 door de rechtbank te
Amsterdam, 14 April 1880 en 25 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk
tot 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 2 jaar celstraf.
Hij wordt den 29 April a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ootvangst zijner uirgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is sluw. Hij
was 'met spartvlechteu werkzaam.
Hij kan schrijven.
j
N°. 281. S C H A I K , Hendrik Tan, oud 37jaar, sjouwer,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Utrecht, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd
ronü, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard
zonder , aangezicht ovaal • kleur gezond : —
"Werd veroordeeld: 8 September 1869 door het Hoog Militair gerechtshof te Utrecht, wegens diefstal tot 2 jaar en 6
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maanden kruiwagenstraf; 29 Januari 1883 door de rechtbank
te Utrecht» "wegens diefstal en oplichting tot 1 jaar en 3
maauden celstraf.
Hij wordt den 30 April a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen eu zal ziju uitgaanskas aldaar in ontvangst
nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als witter
werkzaam.
Hij kan schrijven.
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Na. 282. K O U D E A B U R G , B e n s e , oud 31 jaar,- schip-perskniecht, ongehuwd , Koomsch-Katholïek, geboren te Nes'
gemeente Ameland, laatst verpleegd te Ommerschans, lang
1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin,
neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aange*
zicht ovaal, kleur gezond, is op de linkerhand geprikt; —
"Werd veroordeeld: 25 October 1875 door den krijgsraad te
Willem 1 in Ned. Indië*, wegens diefstal tot 5 jaar kruiwagenstraf ; 1 Mei 1883 door het gerechtshof te Arnhem wegens
schriftelijke bedreiging met brandstichting tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 1 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het
vlechten van biezen werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 283. TRI1VG, G e r r i t v a n d e r , oud 43 jaar, schilder , ongehuwd, Protestant, geboren te Woerden, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.70 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 2 October 1867 door den krijgsraad te
Arnhem, wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; in 1871
door de rechtbank te VGravenhage wegens laïidlooperij tot
14 dagen gevangenisstraf en opzending naar de bedelaarsgestichten ; in 1872 door de rechtbank te Utrecht wegens
diefstal tot lj2 jaar celstraf; in Mei 1874 door de rechtbank te Assen wegens rebellie tot 1 jaar gevangenisstraf; in October 1881 door de rechtbank te Zwolle wegens mishandeling
tot 3 maanden celstraf; in December 1882 door dejrechtbank
te Utrecht wegens laudlooperij tot 3 maanden gevangenisstraf
en opzending naar de bedelaarsgestichten; 1 Mei,'1883 door :
het gerechtshof te Arnhem, wegens schriftelijke bedreiging :;
met .brandstichting tot 1 jaar celstraf. .-^
• =- ^ .,.f- „•
Hij wordt den 1 Mei a. s. tiifc de cellulaire'gevangenis te /
Utrechl roetslagen en daarna naar de, bédelnarsgestichteu terug- v
gebracht. %i l.
'J^*'^iz^\'^
^fi^&'^v-^ v -'-'*-^ T;
Geheim Rej?ist?r^
j ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^
feU;
>'
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als verver
werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 284. B E R G , J a n v a n d e n , oud 26 jaar,. visscher,
.gehuwd , Protestant, geboren te Sluipwijk, laatst gewoond
nebbende te Reeuwijk, lang 1.68 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus groet, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 11 Mei 1876 en 19 Maart 1878 door de
rechtbark te Rotterdam, 9 October 1879 door het gerechtshof
te 's-Gravenbage, telkens wegens diefstal, 14 Juni 1881 en
27 Juni 1882 door de rechtbank te Rotterdam, wegens beleediging en geweldpleging, in November 1882 door het gerechtshof te 's-Gravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot
1 maand, 4 maanden, 1 jaar, 2 maanden } 15 dagen en 18
maanden celstraf.
Hij wordt den 2 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ODtvangst zijner uitgaanskas naar Reeuwijk hegeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was els meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
NV 285. LAXGELAAtf , K a r e l , oud 34 jaar, mattenmaker , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits,
mond klein, kin rond, baard zonder,aangezicht ovaal,kleur
gezond: —
"Werd' veroordeeld in 1867/1W6 en 1879 telkens door de
rechtbank te Amsterdam , wegens diefBtal en tweemaal wegens
-mishandeling, in Juli 1880 door het gerechtshof te Amsterdam en 4 Mei'1882 door de rechtbank te AmsterdasS. wegens
diefstallen respectievelijk:.tot 1 jaar, 6, 4 en 18 maanden en
Hij wordt * den "4 - Mei a. s. uif «tèjcellulaire gevangenis te
. Utrecht, ontslagen uen-.zal zich jter^ontvangst zijner uitgaans- "kas 3aar Am^ter^amlbegeven.lffi1yAvvv. ^-r&J*/U'yi*~J«'••- •
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Zijn gedrag1 in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 286. D I J K , TJeerd Arjen* Tan f oud 19 jaar, mattenmaker , ongehuwd, Protestant, geboren te Bergum , laatst
gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.65 meter, haar en
wenkbr. blond j voorhoofd laag , oogen blauw, neus dik , mond
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 29 December 1880 door de rechtbank
te Leeuwarden, in Mei 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden , telkens wegens diefstal respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 5 Mei n. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het
maken van stroohulzen werkzaam'.
Hij kan schrijven.
N°. 287. THOMAS , J e a n Baptlste , oud 32 jaar .zonder
beroep , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Antwerpen, lang 1.63 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
"Werd 28 December 1878 door den krijgsraad te Padang
wegens valscbheid in een onderhandsch geschrift en het desbewust gebruik maken daarvan tot 5 jaar tuchthui3straf veroordeeld.
Hij wordt den 9 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen, des
Rijks gebracht.
. '
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
-Hij kan schrijven en- spreekt Vlaamsen:.
N°. 288. GROOT, Helmen d e , oud 47 jaar, arbeider,
gehuwd, Protestant, geboren te Leerbroek, -laatst gewoond
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hebbende te Sliedvecht, lang 1.63 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd breea, oogen blauw, neus en mond groot,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 28 Maart 1856 door het provinciaal ge*
rechtshof in -Zuid-Holland, 7 Juli 1867 door de rechtbank te
Dordrecht telkens wegens diefstal, 15 Mei 1879 door het
gerechtshof te 's-Gravenbage wegens valschbetdin tweeónderhandsche geschriften door het namaken van handtekening,
respectievelijk tot 18 maanden en 2 jaar gevangenisstraf en
5 jaar tuchthuisstraf.
. r Iftj wordt den 15 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar 'Sliedrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als spoelder werkzaam.
Hij kan schrijven. -NV289. DUREN, Helnrich, oud 57 jaar, werkman f
ongehuwd, Roomsch-Kathóliek, geboren te Sassenburg in
Pruissén, laatst gewoond hebbende te Beverwijk, lang 1.58
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw,
neus gewoon , mond groot, kin spits, baard blond om de
kin, aangezicht rond, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 4 November 1856 door het provinciaal
gerechtshof ia Noord-Holland, 27 Augustus 1867 door het
gerechtshof te Amsterdam, 25 Februari 1875 door de recht
bank te Haarlem, 23 Maart 1880 door het gerechtshof te
Amsterdam, 17 Mei 1882 door de rechtbank te Haarlem,
.telkens wegens diefstal respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf,
• 6 maanden celstraf, 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf,
18 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
..Hij wordt den 17 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn
ontslagen ;en zal' zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
k Beverwijk gegeven,* ,-.•• •?•.-••.
,
j
^Zijn^S^ajpi^^e^eyangenis was, zeer goed.
Hij
was als
:
kleermaker'^gïtfs^
:^J.
.^?:^"^'^89§^'^
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Meppel, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd
hoog , oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond,
baard en knevel rosachtig, aangezicht rond, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 5 October 1859, 26 September en 31
October 1860, 31 Mei, 25 September en 4 December 1861,
8 "April 1864, 5 Februari 1868, 24 Mei 1871 telkens door
de rechtbank te Assen wegens geweldpleging en 8 maal wegens mishandeling, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 1 maand
gevangenisstraf, 3 maanden, 1 maand en 15 dagenl celstraf,
3 maanden gevangenisstraf, 1 maand celstraf, 2 /= eü - 1%
jaar gevangenisstraf; 19 October 1871 door het provinciaal
gerechtshof in l)renthe wegens diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf; 24 .Februari 1875 door de rechtbank te Assen wegens
mishandeling, 14 Juni J875 door het provinciaal gerechtshof
in Groningen wegens geweldpleging, 17 Juni en 7 J u l i 1875
door- de rechtbank te Groningen wegens diefstal, 23 December 1878 door die te Utrecht, 25 Februari 1880 door die te
Assen wegens mishandeling respectievelijk tot 1 maand, 3
maal 1 jaar, 6 maanden en 2 maanden celstraf; en laatstelijk
wegens wederspannigheid en het slaan van bedienende beambten in dé waarneming hunner functiön, door de rechtbank te Assen 14 April 1880 tot 4 jaar gevangenisstraf.
. Hij wordt den 18 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Meppel begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is twistziek.
Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 291. P E T E R S , W i l l e m , oud 47 jaar, jager „gehuwd,
Protestant, geboren te Baarn, laatst ge woord hebbende jte 's-Gravenhage, lang 1.69 meter, haar bruingrijs, wénkbr. blond,
voorhoofd laag, oogen bruin, neus en mond gewoon , kin rond,
baard blond om de kin met knevel,, aangezicht.rond , kleur
gezond, de middelste vinger van de linkerhand is stijf: —
Werd veroordeeld: 3 Mei en 22 October 1877 door de rechtbank te 's-Gravènhage -wegens oplichting tot 6 Tveken en 3
maanden celstraf; 5 Juli 1878 door de rechtbank te Dordrecht
wegens bedelarij tot 14 dagen celstraf en opzending naar de
bedelaarsgestichten; 11 Maart 1880 door de-rechtbank teRpt-

MPCMv.~»ex4iTC.<3..{r.„ ' .
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terdam en 9 Mei 1882 door die te Arnhem wegens oplichting
tot 2"jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 19 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Boom
ontslagen en zal .zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
's-Gravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
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V . 292. B E E K , Hendrik, oud 33 jaar, horlogemaker,
ongehuwd, Roomsch-Kntholiek, geboren eu laatst gewoond
•hebbende te Hof van Delft, lang 1.68 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein t
kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 18 Nov. 1878 en 3 Maart 1879, door de
rechtbank te 's Gravenhage , wegens verduistering van goederen
tot 3 maanden en 6 weken celstraf; 28 Juni 1H7U door het
gerechtshof te 's Gravenbage, wegens diefstal bij nacht in een
bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf.
••ES
'
Hij is den 4 April jl. na gratie bekomen te hebben, uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 'sGravenhage begeven. .
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
toezichter op de blikslagerij werkzaam.
. Hij kan schrijven.
;
N°. 293. PAlXÜSJfA, F a u l u s M a k k e s , oud 34 jaar]
arbeider , gehuwd, Protestant, geboren te Garijp , laatst gewoond hebbende teSuameer, lang 1.6 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon , mond klein,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is
kaalhoofdig: —
\ Werd 21 Dec. 1876 wegens moedwïlligen doodslag door het
gerechtshof te Leeuwarden tot 8 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 6 maanden afslag eu is den 4 April jl. na gratie,
bekomen te, hebben t uit de strafgevangenis te Leeuwardtn ontslagen en heeft zich ter ontvangst sijner intgaasskas naar
Franeker begeven.
Zijn gedrag in de gevaDgenis was zeer goed. Hij was als*
wever werkzaam.
j
-•Hy kan niet schrijven.
I
N*. 294 YORTMAN, «Fan, oud 29jaar, bakkerskpecht,
gehuwd, Protestant, geboren te Westerlee, laatst gewoond
hebbende te "Winschoten, lang.1.67 meter., haar en wenkbr.
bruin ,"voorhoofd, smal, oogen grijs, neus en "mond gewoon^
Geheim Kegister.
Her dejaargang*

[Zesde aflevering-]
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.kan r-ond , baard zonder, aangezicht oraal, kleur bleek : —
Werd 26 Juni 1879 door het gerechtshof t e Leeuwarden I
"wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf
•veroordeeld.
. Hij is den 4 April jl. na gratie bekomen te hebben, uit de
«tra%evangenis te I,eeuicarden ontslagen en heeft zicli ter ontrangst zijner nitgaanskas naar "Winschoten begeven.
. 2i|n gedrag in ds gevangenis -was zeer goed.. Hy was als
xeinïger werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°.295. MtnVIVIKHOF, W i l h e l m u s C a s p a r n a , oud 49
j a a r , polderwerker, ongeguwd, .Roomsen-Katholiek, geboren
T6 Boxtel, laatst gewoond hebbende te Groningen, l a n g L 6 2
meter j-haar zwart, wénkbr, donker, voorhoofd hoog, oogen
blauw, neus groot;, mond gewoon , kin breed, baard doDker-^grijs, aangezicht ovaaX, kleur gezond: —
' W-erd veroordeelcl:'20 Nov. 1855, 8 April 1856, 22 5ept.
1857 en 1 Sept. 1859 -door de rechthanMe s Bosch, driemaal
wegens diefstal en eens wegens landlooperij respectievelijk tot
3 inaanden , tweemaal tot 1 jaar en eens tot 14 dagen gevangenisstraf; 18 Dct. 1861 door de rechtbank te I)eyenter wegens
diefstal . tot 2 j a a r en 3 maanden gevangenisstraf; 28 Kov.~
1856' én 3 Ang. 187Ü door bet provtnciaal gerechtshof in Groningen telkens "wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf-en 5 :
jaar fnchthuisstraf; 11 April 1878 en 21 Juli 1879 door 4e
«chthank te Groningen wegens diefstallen tot 1 jaar celstraf
oa ütit 5 jaar jgeva^genisstraf.
'SU :éTen0r°J ? maanden afslag, is den 22 -April jl. uit de
j ^ i f g e « p g è n i a t e llfoorn ©ntslagea en beeft zich ter ontvangst
"iïjner üitgaanskas-naar Amsterdam begeven.
'
Zijn gedrag in de gevangenis was igöed. Sij wasalBïnagö*
zijnknécht, en wever^werkzaam. - '^y-k*; -..
: ^-Ikimacmigvén?^^ -&fö#riJfflfê$&§ l &*!£ •'
'W:^SWPXBB$tö
J a a r , sïga-'
rRömaker',TJftgehuwd ^ r ' o t ó t ^ S t ^ g é b o r e n ' t é Xeiden, laatst
gewoond hebbende te ''^Miiit0Bif^ai^.^t695 imfeter ,'*"fcaar '4ë^V:
wenk^r.^blohd ^ o ^ t t t M ^ l a a ^ ^ J d i ^ e n 'bruin , petis .èa mond -
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gewoon, kin rond, baard blond om de Vta. met knevel t nat>gezicht rond, kleur gezond: —
. Werd veroordeeld: 27 -April en 21 Dec. 1875, 23 Januari
1^77 en 25 Juni 1878 telkens door de rechtbank teAnahera j
'wegens diefstal en drie maal wegens oplichting , respectievelijk
tot 4 maanden celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 4
maanden celstraf en 6 jaar gevangenisstraf.
Hij genoot 2 maanden afslag, is den 6 Mei jL uit de
strafgevangenis te Hoorn ontslagen en beeft zich ter ontvangst
zyner uitgaanskas naar Arnhem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis w a a goed. Hij was als kleêr-,
maker werkzaam.
Hij kan schrijven.
1SV297. W I E R S M A , Blrlc J a n s , oud 27 jaar, veedrijver, ongehuwd, Protestant,, geboren te Kubaaru, laatst gewoond hebbende te Tzum, lang 1.7 meter, baar en wenkbr*J;
blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus p l a t , mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge-t.
zond, heeft eene hazenlip: —
J
Werd veroordeeld: 7 Aug. en 13 Sept, .1876 door de recht*'
.bank te Leeuwarden, wegens oplichting en diefstal tot 6 en ,
18 maanden celstraf; 12 Aug. 187.9 door het gerechtshof té i
Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar':
tuchthuisstraf.
,
"*».
Hij genoot 3 maanden afslag, is.den 14 Mei ji. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich tér ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.
Zijn gedrag in dé gevangenis was zeer goed. Hy was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
j
N°. 298. J . E I Z E , Melnricli F r a n s / oud 42 j a a r , kleêr-"
maker, gehuwd, Roomsch"b.athotJek , geboren te Leiberghy laatst gewooud hebbende te Verviers, langf 1.6 meter, haar
en woukbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin.,^neusbreed f
raondikleiu, kin spits , baard zonder t aangezicht qjtaali kleur p
gezond., .de middelste vinger ,der linkerhand is stgf i/-*.re- > : v>
Werd 18 Aüg. 1879 door bet gerechtshof'te V Hertogen- "

-tó
boscb, wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tucht-»
huisstraf veroordeeld.
'Hij genoot 3 maanden afslag, is den 20 Mei jl. uit de t
strafgevangenis te Leeuwarden, ontslagen en als •vreemdeling'
over de grenzen des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij "was als
kleermaker werkzaam.
,Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.
K°. 299. W I J S , S c b a s i i a a n d e , oud20jaar, metselaar,
öhgebuwj,' Roomsen-Katholiek , geboren en laatst gewoond
hebbend* Ie Haarlem , lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond ,
voorhoofd laag, oogen 'blauw, neus en mond gewoon, kin
rond, ' baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft
een litteeken aan bet vqorhoofd : —
"Werd veroordeeld: 19 April 1877, 18 en 24 Dec. 1879door
de Tecbtbank te Haarlem, wegens diefstal tot 14 dagen gevangenisstraf,-1 maand celstraf en 2 jaar gevangenisstraf: 7
Jffaart 1883 door bet gerechtshof te Amsterdam, wegens diftfstal tot 1 jaar en 3 maanden celstraf.
•Hij wordt den 5 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was al3 koperslager werkzaam.
Hij kan "schrijven.
$* 300. KEKOEUT, A r l e , oud39jaar, arbeider, ongehuwd. Pro'estant, geboren teGroot-Ammers, laatstelijk zonder vaste woonplaats, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond ,
voorhoofd laag, oogen'blauw, neus" gewoon , mond klein, kin
rond , baard zonder, aangezicht vol t kleur gezond : —.
-"Werd .veroordeeld :-14 Dec.'1870 door de 'rechtbank te Dordrecht wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; 24 Nov.
1869, 13 Maart 1877~enj27 Oct 1832, wegens oplichting en
: bedelarij tot 2 maanden celstraf, -14 en 15 dagen celstraf en
' bpzending .maar -een^bedelaarsgesticht; ;7 -Juni 1883 door de
rechtbank te !s Hertogen bosch -wegens diefstal tot 1 jaar celstraf.
•Hij wordt den 7 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te
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Xotlerdam' ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.
Zijn gedrag- in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven..
•'K°. 301. T E K U V M O , H e n r l , oud 40 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomscli-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.555 meter, baar en
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus breed,
mond gewoon , kin spits, blonde bakkebaarden met knevel,
aangezicht rond, kleur gezond, heeft een litteeken aan het
voorhoofd: —
• Werd veroordeeld: 10 Juli 1867 door de rechtbank te Amsterdam , 5 Febr. 1868 door het provinciaal gerechtshof in
Koord-Holland, 16 Maart 1869, 15 Mei 1872, 10 Jan. 1877
door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstallen, respectievelijk tot 6 maanden en 1 jaar celstraf; 3 jaar, 3 jaar en
6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf; 8 April 1879 door het
gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in geschrift, 3
Sept. 1879 door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal
met braak tot 5 jaar gevangenisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag; wordt den 9 Juni a. s. uit de
strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
toezichter op de weverij werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 302. BJEETS, J a c ó b , oud 40 jaar, arbeider, gehuwd,
Protestant, geboren te Beemster, laatst gewoond hebbende te
Heer Hugowaard, lang 1.6Ö meter, haar 'en wenkbr. bruin,
voorhoofd hoog, .oogen blauw, neus spits, mond en kin breed ,
Mmd bruin, aangezicht rond, kleur gezond, kaalhoofdig: —
"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam , weg e n s diefstallen tot 15 maandenen 1 jaar en 6 maanden celstraf.
^IM&ij wordt den 16 Juni a. s. uit de 'cellulaire gevangenis te
Amsterdam ontslagen eu zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen,.

44
-5#ijn..gedrag in de gevangenis was goed, hij doet zich huichelachtig voor, als zou hij zeer godsdienstig zijn. Hij was
als mattenmaker werkzaam...
Hij kan schrijven,
N°. 303. ZVIDHOF, J a n , oud39jaar, arbeider,gehuwd,
Roomsen-Katholiek t geboren te Heinkenszand , laatst gewoond
hebbende -te *s Heer-Arendskerke, leng 1,6 meter, haar en
wènkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw» neus en mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — •
•jWerd 18 Sept. 1879 door het gerechtshofte'sGravenhajte,
wegens brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag; wordt den 20 Juni a. s. uit
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen $en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Middelburg begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
• Hij kan schrijven*
N°, 304. J A W 5 E W , T l i c o d o m s fterard, oud 35 jaar,
opzichter, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond :
hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr.
bruin , voorhoofd hoog, oogen grijs , neus dik , mond gewoon T
Mn rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
.-Werd .veroordeeld: in 1870 door het militair gereentshof te
Saroarang wegens diefstal tot 2 jaar kruiwagenstraf; 2 1 J u n i :
1883 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens valscbheiJ
in-gèsehrift tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 21 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
,Zijn gedrag- in de gevangenis was goed. Hij was als
koperslager werkzaam..
- ,
Hij kan schrijven.
.. M
-NV5Ö5-?;BAAÜ r- P e t e r , oud 57 jaar , timmerman ,< "gehuwd ] Protestant, gebofcen ,te {^exmonaVf.laatst gewoond hebbende te W a d d m ^ ^ n ^ g n g i l ; M j f f i e t e r / . h a a r d e n / w e n k b r .
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bruin, voorhoofd breed , oogen blauw, neus en mond gewoon ,
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld : 29 Mei 1863 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens moedwilligen doodslag tot
5 jaar tuchthuisstraf j 19 Dec. 1878 door het gerechtshof te
's Uravenhage wegens poging tot doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 6 maanden afslag; wordt den 22 Juni a. s. uit
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 306. UOOGESTEGER, J o o s t , oud 27 jaar, kleermaker, ongehuwd, Ruomsch-Katholiekj geboren te Kloetinge,
laatst gewoond hebbende te Goes, lang 1.6 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 28 Juni 1879 door het gerechtshof te 'sGravenhage
wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, tot 5 jaar
tuchthuisstraf veroordeeld, na vroeger reeds veroordeeld te zijn
geweest tot eene gevangenisstraf van langer dan een jaar en
tot eene cellulaire gevangenisstraf van langer dan zes maanden.
Hij wordt den 28 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Kloetinge begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is haatdragend
en sluw. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
|
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K°. 307. HEERMAN, B a r e n d , oud 28 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Assen, lang 1.77 meter, haar en - wenkbr. blond, voorhoofd
smal, oogen blauw, neus groot, mond klein", kin rond , baard
ionder, aangezicht oraal, kleur gezond : — .
"Werd veroordeeld; 23 en 30 October 1879 door bet gerechte'
hof te Leeuwarden, wegens diefstal tot 6 maanden gevangenisstraf en wegens brandstichting tot öjaartuchthuisstraf. .De
eerste straf moet hij nog ondergaan.
. . • .. i * h'.T
Hij genoot 6 maanden afslag, is den 3 Mei jl. uitdestrafgevangenis te Leeuwardtn ontslagen en zal zich, na expiratie
van de nog te ondergane 6 maanden gevangenisstraf.,',ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen begeven..; .> • ,- ••'<
'Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
- , . ".'
, '
Hij kan schrijven.
- ,
; t -J ;,*..[;
K°. 308/ LAVERTU, W i l l e m /oud 31 jaar, timmerman»
gehuwd, Protestant, geboren &n laatst gewoond hebbende te.
Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus spits, mond gowoon, kin
rond, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —, .
Werd 25 Februari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens poging tot diefstal bij nacht tot 10 jaren tuchthuisstraf
veroordeeld.
^^H
Hij is den 9 Mei jl. na gratie bekomen te hebben, uit da
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
2ijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. ;Hij was Als
timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.
V . 309. P U T , l l e n d r l k u s T a n , oud 50 jaar, zeeman,'
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond
hebbende te Oudenbosch, lang 1.65 meter, haar en wenkbr.
N bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein,
lan rond, baard zonder, aangezicht ovaal,'kleur gezond: *j-'
Geheim Register. '
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Werd 30 Augustus 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens poging tot doodslag tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, is den 1 Juni jl. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Schiedam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 310, BROEK, Adriaans Cornells v a n d e n , oud 45
jaar, koopman, gehuwd, Roomseh-Katholiek, geboren te
's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.8
meter, haar én wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw,
neus gewoon , mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaai, kleur gezond: —
Werd 19 September 1879 door het gerechtshof t e ' s Gravenhage wegens valschheden in onderhandscbe geschriften tot
5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, is den 21 Juni jl. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich, na nog
24 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan, ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Boozendaal begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 311. MARCBSSE, ttarcus, oud 55 jaar, zonder beroep, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te "Wissekerke, lang 1.67 meter., haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond klein,
kin rond, baard ronder , aangezicht ovaal, kleur gezond: —
'JWerd veroordeeld: 29 \ Maart 1877. door de rechtbank te
Middelburg, wegens misbruik van vertrouwen tot 2maanden
celstraf; 2 Januari 1879 door het gerechtshof te'sGravenhage
wegens .-poging: tot raöëdwilligen doodslag ^töt 6 j a a r t u c h t huisstraf. :
'^;>.\ï':
^^^^'^^^:i--'s':?' '
Hij genoot 6 maanden afslag; rwordt den 6 Juli a.s. uit
ï££
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de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Wissekerke begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als kleêr*
maker werkzaam.
Hij kan schrijven.
TT. 312. H a t t a m , D i r k v a n , oud 49 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Rhenen, laatst gewoond hebbende te IJsselstein, lang 1.71 meter, haar bruin, wenkbr.
blond, voorhoofd laag , oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur g e zond , is pokdalig: —
"Werd veroordeeld: 20 Juni 1861 door de rechtbank te Utrecht,
16 Januari 1883 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens
diefstallen tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden celstraf.
Hij wordt den 14 Juli a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar IJsselstein begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het
maken van stroohulzen werkzaam.
Hij kau schrijven.
N°. 313. SCMTIiPZAJVD , D i r k , oud 23 jaar, werkman ,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Haarlem , lang 1.73 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus smal, mond gewoon , kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: in Maart 1879 door( de rechtbank te
Haarlem wegens poging tot moord tot 18 maanden celstraf;
in Juni 1881 door den krijgsraad te Haarlem , in Februari
1883 door de rechtbank te Amsterdam , 5 April 1883 door de
rechtbank te Haarlem , wegens diefstal, poging tot diefstal,
en oplichting en diefstal, respectievelijk tot 1 j a a r , 3 maanden
en 1 jaar celstraf.
. Hij wordt den 17 Juli a. a. uit de cellulaire gevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Haarlem begeven.-

Zijn gedrag in de- gevangenis wa3 goei. Hij was met bet
spoelen' vaa g*ren werkzaam.
Hij'kan schrijven.
N°. 314. COLL1ERT of K O L U A R D , Hermanu** ,
oud 29 janr, werkman, ongehuwd, Room ach-Katholiek. geboren en laatst gewoond hebbende te Haarlem , lang 1.63
meter, haar en wenkbr. donkerbruin, voorhoofd laag* oogen
grijs, neus en mond gewoon t kin rond . blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan bet voorhoofd; —
• WWd veroordeeld: 21 September 1871, 11 December 1873,
22 November 1877, 8 Augustus 1879 door de rechtbank te
Haarlem, 18 Juli 1882 door het gerechtshof te Amsterdam,
telkens wegens diefstal, respectievelijic tot 1 jaar celstraf, 3
jaar gevangenisstraf, 2maal een jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
* H\j wordt den 18 Juli a. s. uit de strafgevangenis te ïïootn
'ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Haarlem begeven.
t Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 315. Ö U I V E r S H O F , B e r n a r d u s , oud 46 jaar,
wever, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.67 meter, haar en
woukbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond
gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht rond en vol,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amelo, 11 Maart
1856 wegens diefstal, 24 Juli 1859 en 20 Juni 1861 wegens
mishandeling, 3 April 1862 wegens diefstal, respectievelijk
tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 en 3 maanden celstraf en2jaar
gevangenisstraf; 1 December 1864 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis met geweldpleging en gevolgd door moedwilligea
doodslag, tot de straffe de3 doods, later gewijzigd in 20 jaar
tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag*,-wordt den'21
j"uli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en
wal zich ter ontvangst zijner uitgaahskas naar Oldenzaal begeven.
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Zijn gedrng in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 316. VREDEX, .lohan, oud 54 jaar. schoenmaker,
gehuwd , Roomsen-Katholiek,geboren teOul-Zevenaar, laatst
gewoond hebbende te Griethuyzen (Pruissen), lang 1.7 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal. oogen grys, neus
plat en breed, mond kien, kin spits, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gszund: —
Werd 23 Juli 1879 door het gerechtshof te Arnhem , wegens
diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 23 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas
naar Nijmegen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
kleermaker .werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 317. GOOSUAW, Dirk, C o r n e l l s , oud 40 jaar,besteller , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Rotterdam, lang 1.623 meter, haar en wenkbr.
bruin , voorhoofd breed, oogen grijs , neus en mond gewoon ,
kin rond, blonde hakkebaardea, aangezicht rond, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 4 November 1861, 18 September 1863,
23 Maart 1867 door het provinciaal gerechtshof in ZuidHolland , 20 Januari 1880 door de rechtbank te Rotterdam,
.telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden, 3 jaar
en tweemaal tot 1) jaar gevangenisstraf.
Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 24 Julia. s. uit de
strafgevangenis te Boom ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was ata
wever werkzaam.
i Hij kan schrijven.
N°. 318. B.IRTELS, J a n W i l l e m , oud 36 jaar, polderwerker, ougehuwd, Roomsch-Kntholiek, geboren te Zaandam , laatst gewoond hebbende te Geertruidenbergj lang 1.74

m
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw ,
neus en mond groot, kin rond, baard lichtrood, aangezicht
l a n g , kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 5 Maart 1872 door het provinciaal g e rechtshof in Noord-Holland, 16 Augustus 1878 door de rechtbank te Amsterdam, 20 Mei 1879 door het gerechtshof te
Arnhem, 1 februari 1883 door het gerechtshof te 'sHertogenbosch, telkens wegens diefstal f respectievelijk tot l j a a r , 4
• maanden celstraf, 3 jaar gevangenïstraf en 18 maanden celstraf.
Hij wordt den 25-Juli a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Geertruidenberg begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte luciferdoosjes.
Hij kan schrijven.
TT. 319. OOSTEltHUIS , A r e n d L u c a s , oud 51 j a a r ,
drogist, gehuwd, Protestant, goboren te Windsum, laatst
gewoond hebbende te Groningen, lang 1.74 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen bruin, neua breed, mond
klein, kin rond, baard blond, aangezicht vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: in November 1870, in November 1874
en 20 December 1882 door de rechtbank te Groningen, wegens
diefstal en tweemaal wegens oplichting respectievelijk tot 1
maand, 1 jaar en 18 maanden celstraf; 10 januari 1883 door
dezelfde rechtbank wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde tot 7 dagen celstraf.
Hij wordt den 26 Juli a.'s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 320. B R I N K , H e n d r i k , oud 28 j a a r , sjouwer, ongehuwd, Protestant,".geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.69 meter, haar bruin , wenkbr. blond ,
voorhoofd -laag, oogen blauw, neus spits,- mond groot, kin
rondTbaard zonder, aangezicht vol* kleur gezond, heeft een
hazenlip: — ^ ï ' ^ v V : § ü - - V ^ i
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"Werd veroordeeld: 24 Mei 1877 door den krijgsraad' te
Haarlem wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; 14 November 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens verzet tot 18 maanden celstraf.
Hij wordt den 30 Juli a. s. uit de cellulaire gevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner tiitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N°. 321. L 1 T Ë R T U , Gerrit, oud 26 inar, loodgieter,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang* 1.8 metdr, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin
rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur bleek: —
Werd 25 Februari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens poging tot diefstal bij nacht door meer dan een persoon
met geweldpleging tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij is den 22 Mei jl. na gratie bekomen te hebben uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en beeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 322. IIMTGGIVK, Anton, oud 40 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te Zeldam, laatst gewoond
hebbende te Ambt-Doetinchem, lang 1.671 meter, haar en
wenkbr. bruin , voorhoof 1 rond , oogen blauw, neus groot,
mond gewoon, kin rond , blonde knevel, aangezicht ovaal,
kleur gezond, is bijzieude: —
"Werd veroordeeld: 31 Maart 1870 en 24 Maart 1874 door
het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens diefstal tot
2 jaar gevangenisstraf en 8 jaar tuchthuisstraf; 25 October
1881 en 1 Augustus 1882 door de rechtbank te Arnhem,
wegens bedelarij tot 14 dagen gevangenisstraf met opzending
naar een bedelaarsgesticht en wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 1 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Ambt-Doetinchem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 323. W I J K , Gerbardus J o h a n n e s Serratlus f a n ,
oud 51 jaar, tapper, gehuwd, Protestant, geboren te Utrecht,
Geheim Register.
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laatst gewoond hebbende te Enschedé,- lang 1.8 meter, haar
en weükbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond klein . kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal,
kleur gezond , heeft eene verlamming aan het rechterbeen : —
"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Overijssel , wegens diefstal tot 45 dagen celstraf; 9 Augustus 1878
door het gerechtshof te Arnhem wegens valschheid in geschriften
tot 6 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordfc den 9 Augustus a s. uit de strafgevangenis te
Leeuioardeti ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 324. K A M B A T , A dolf W i l h e l m F r e d e r I k , oud 30
jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam , lang 1.6 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd dik, oogen grijs, neus dik, mond klein ,
kin rond, baard rosachtig om de kin met knevel, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 3 December 1872, 15 October 1874door
de rechtbank te Rotterdam, 22 Mei 1875 door het provinciaal
gerechtshof in Zuidholland, 24 Juli 1877 door de rechtbank
:te Rotterdam, 3 April 1879 en 6 October 1881 door bet gerechtshof te 's-Gravenhage, telkens wegens diefstal t respectievelijk tot 8 dagen, 2 maanden celstraf, 1 jaar, 14 dagen.
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 16 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas
naar Rotterdam begeven.
' 2iju gedrag in- de gevangenis was slecht, bij was lui. Hij
was als borstelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
. Vk 325; BRIWHMAUr, W i l h e l m > oud 45, jaar, arbeider,
.gehuwd, Roomsch-rKatholiek, geboren te Wandscheide,: laatst
gewoond hebhendete Vervïers, lang 1.7 meter', haar en wenkbr*,
bruin, voorhóofd;smal, .oogen bruin, neus groot, mond klein ,•
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
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Werd 18 Augustus 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar
tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 18 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te •
Leeuwarden ontslagen en aan de Belgische Regeering* uitgeleverd.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitseh.
N°. 326. P E T E R S , «Jobannes , oud 58 jaar, bediende,
ongehuwd, Protestant, geboren te Delft, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter , haar en wenkbr. bruin ,
voorhoofd hoog, oogen blauw , neus groot, mond gewoon, kin
spits , baard bruin , aangezicht ovaal, kleur gezond; —
"Werd veroordeeld: 19 Augustus 1859 door de rechtbank te
*s-Gravenhage, 23 April 1874 door de rechtbank te Rotterdam,
11 Januari 1876 door de rechtbank te Amsterdam en 28 Augustus 1883 door de rechtbank te Rotterdam telkens wegens diefstal respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf,
6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 28 Augustus a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijo gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als koperslager werkzaam.
Hij kan schrijven.
• N°. 327. H O E F M A N , Chrlsflaan, oud 47 jaar, arbeider,
ongehuwd , Protestant, geboren te Overscliie, laatst gewoond
hebbende te Rotterdam, lang 1.695 meter, hkar en wenkbr.
bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus krom, mond gewoon,
kin smal, donker blonde riDgbaard met knevel, aangezicht
rond, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 22 November 1861, 17 October 1802,
10:Dctober 1863, 21 .April 1866 en 11 Juni 1868 door het
provinciaal gerechtshof in Zuidholland , 2 November 1869 , 27
Februari 1872,"4 December 1879, 23 Juli 1880, 20 Januari
ea 30 Augustus 1881 door de rechtbank te Rotterdam telkens
wegens 'diefstal respectievelijk tot 3 maanden , 6 maanden ,
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2 jaar, tweemaal 1 jaar, 2 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf, driemaal 3 maanden celstraf-en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 30 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te
Moorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was onzedelijk, liederlijk en
brutaal, bij was valsch en twistziek. Hij was als kleermaker
werkzaam.
Hij kan schrijven.
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K°, 338. F I J , Gerrlt J a n , oud 52 jaar, arbeider, weduwnaar, Roomsch-KatholieU, geboren te Ensehedé, laatst gewoond
hebbende ta Looneker, lang; 1.73 metdr, haar en wenkbrbruin, voorhoofd plat, oogen blauw, neu9 spits, mond gewoon, kin roud, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 28 Juli 1868. door hot provinciaal gerechtshof in
Overijssel, wegens opzettelijke brandstichting tot 20 jaren
tuchtkutsstraf veroordeel!.
Hij genoot 3 jaar en 6 maanden afslag*, is den 13 Juli jl. na
gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en beeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Haaksbergen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was mot het
toezicht op de weverij belas.t.
Hij kan schrijven.
K°, 329. K L I P , Willem T a n d e r , oud 34 jaar, arbeider-,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Arnhem, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd
smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein , kin spits ,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 22 December 1869 door het provinciaal
gerechtshof in Gelderland en 9 September 1879. door het gerechtshof te Arnhem, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid,
respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaren tnchthulsstraf.
Hij wordt den 9 September a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Arnhem begeven.
2ijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als. wever
werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
K°. 330. K L A S E Y , B c r c i u l , oud 37 jaar, verver, ongehuwd , Protestant t geboren te Emmen, laatst gewoond
hebbende te Groningen, lang 1.69 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd breed, oogen blauw r neus spits, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Geheim Regisier.
Derde jaargang.
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Werd veroordeeld: 11 Mei 1871 door den krijgsraad in de
4de militaire afdeeling, wegens diefstallen tot 6 jaar tuchthuisstraf; 18 September 1878 door de rechtbank te Groningen,
wegens misbruik van vertrouwen tot 1 maand celstraf; 13
September 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden , wegens
diefstal door meer dan een persoon tot 5 jaren tuchthuisstraf.
Hij wordt den 13 September a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij is geslepen. Hij wap als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 331. W E I J E R . H e n d r i k H e , oud39jaar, arbeider,
ongehuwd, .Roomsch-Katholiek, geboren te Bergum, laatst
verpleegd te Ommerscbans, lang 1.7 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen bruin-, neus groot, mond-gewoon, kin spits, baard blond , aangezicht ovaal, kleur gezond,
heeft een litteeken op den linkerarm en de borst: —
" "Werd veroordeeld: in 1867 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal tot 3 jaren gevangenisstraf; in 1870 en
1872 door het provinciaal gerechtshoHn Noordholland , wegens
oplichting tot % jaren en wegens diefstal tot 18 maanden celstraf; in 1874 door de rechtbank te Haarlem, wegreos landlooperij tot 4 maanden gevangenisstraf; in 1875, 1881 en 1882
door de rechtbanken te Alkmaar, Zwolle en Assen en 29
Augustus 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens
wegens mishandeling, respectievelijk tot 6, 3 en 6 maanden
en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 13 September a.s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht "ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten
teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het
vlechten van bies werkzaam.
Hij kan. schrijven,
J^È.-*^*
N°. 332. K O K S j % H a r i o g , oud 51 jaar, werkman, ongehuwd , Roomsch-Katholiek, geboren te Bodegraven, laatst
gewoond hebbende te Haarlem, lang-1.56 meter, haar donker,
wenkbr. blond, .voorhoofd klein , oogen blauw, neus groot,
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mond gewoon , kin rond, baard donkergrijs om de kin, aangezicht ovaal, kleur gezoöd, beeft een litteekeu aan den bals
achter het linkeroor: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 28 Mei
en 30 Juli 1863, 6 October 1864, 6 November .1865,7 Maart
1867 en 20 Augustus 1868, telkens wegens diefstal, 16 September 1869, -wegens oplichting-, 4 en 18 Juni 1874, 28 Mei
1878, 29 April 1880, 16 Juni 1881 en 14 September 1882 weder
telkens voor diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 1 jaar, 6
maanden, 2, 1, 1, 2, 3, 1 jaar en 18 maanden gevangenisstraf,
1 jaar celstraf, 3 maanden en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 14 September a. s. uit de strafgevangenis to
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas
naar Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
1S°. 333. BOIXE3IA, B o u n e , oud 48 jaar, arbeider,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Franeker, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd
smal, oogen blauw, neus spits, mond klein, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovoal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld : in 1870 door den krijgsraad te Paramaribo,
7 April 1877 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens diefstallen tot 3 jaar kruiwagenstraf en 1 jaar gevangenisstraf;
18 December 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden .wegeDS
diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag; wordt den 19 September a. s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar. Franeker begeVen.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°/334. CGL.BEWIJX, H e n d r i k , oud 55 jaar, kleêr
maker, ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.47 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus groot, mond gewoon,

kin spits, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
heeft een rooden neus: —
"Werd veroordeeld: 7 Octobcr 1851, 28 April en 15 September 1855 door de rechtbank te Amsterdam, wegens zakkenrollerij, 27 Januari 1865 en 7 Mei 1875 door het provinciaal
gerechtshof in Noordholland en 26 September 1883 door de
rechtbank te Amsterdam, wegens diefstallen respectievelijk
tot 6 maanden celstraf, 3 en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf, 7 jaar tuchthuïsstraf, 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 26 September a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam, begeven.
Zijn gedrag in de gevaugenis was goed. Hij was. als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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NV 335. ENKHU1ZEN, Leendert v a n , oud 61 j a a r ,
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Eetben, gemeente Heesbeen, laog 1.66 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd ovaal, oogen blauw, neus
groot t mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht smal,
kleur gezond: —
• : "Werd veroordeeld: 9 Februari 1865 wegens mishandeling;
tot 6 maanden celstraf; 2 October 1878 door het gerechtshof
te 's Hertogenbosoh wegens moedwüligen manslag en verwonding in vereeniging gepleegd tot 6 jaar tuchthuisstraf.
"Hij wordt den 2 October a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met
aardappelenschillen werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 336. Kakhuizen, Nar lus v a n , oud 28 jaar , arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te Zijpe, laatst gewoond
hebbende te Eethen, gemeente Heesbeen, lang 1.62 meter,
haar en wenkbr. rosachtig, voorhoofd smal, oogen bruin,
neus gewoon , mond klein, kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond : —
"Werd 2 October 1878 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens moedwüligen manslag en verwonding in vereeniging gepleegd tot 6 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 2 October a. s.' uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner tiitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
metselaar werkzaam.
Hij kan schrijven,
N°. 337. HAGENBEEK, D i r k , oud 32 jaar, smid ,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Locljem, lang 1.75 meter, haar en wenkbr, bruin, voorGeheim Regüter.
Derde jaargang.
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hoofd smal, oogen* blauw , neus plat, mond klein, kin spits,
baard zonder, aangezicbt ovaal, kleur gezond: —
"Werd na te voren-driemaal wegens mishandeling en eens
wegens diefstal te zijn gevonnisd den 3 Octobèr 1878 door het
gerechtshof te Arnhem "wegens verkrachtigingtot6jaartuehthuïsstraf veroordeeld.
Hij Wordt den 3 October a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst .zijner uitgaanskas naar Zutphen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij ia sluw.
Hij was als wever werkzaam.
,
'. Hij kan schrijven.
N°. 338. 3WABJ3, Meijer,' oud 20 jaar, koopman, ongehuwd, Israëliet, geboren te Winschoten laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.61.meter, haar en wenkbr bruin,
voorhoofd rond, oogen blauw * neus breed, mond klein, kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft
een ïitteeken op de linkerwang en.de rechterhand: —
"VVerd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhemt 27 December 1876, in 1878, 20 Sept 1881 telkens wegens diefstal
en in 1882 wegens verwonding, 4 October 1883 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal respectievelijk tot 2 jaar,
2. maanden-gevangenisstraf,
183 dagen, 3 maanden
en een
: :
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iSifrtWordt den 4 October a. s. uit de cellulaire, gevangenis
te. utreöht onislagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa naar Arnhem begeven. . / .
Zijn gedrag in^de gevangenis was redelijk, hij is sluw 'en
eigenzinnig. Hij was. als mattenmaker werkzaam.
'..,'.
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jfffV<339,^
37 jaar,' arbeider,
pfiflfêhuwd ^'^BööniBeh^lS&thöliêk^ - geboren len laatst gewoond
hebbende 'ie Bergen, fiahg^j.775 meter, haar en wenkbr.
blond, -voorhoofd iflmaV,'^oge^bULdwpfneuS 'smal., .toonde
groot, kin rond, baard zonder, óangezichf lang, kleur gezond: ^ -
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"Werd TefQÓ*deeJdr:30-December.I879 .door het gerechtshof
te Amsterdam, wegens." diefstal, üëT^ébruari en 4 October
1881 door de rechtbank te .^lk'maar wegens "bedelarij en wegens diefstal, respectievelijk tot 1.jaar celstraf, 14 dagen en
3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 4 October a. & uit de strafgevangenis to
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Bergen begeven.
Zijn gedrag1 in de gevangenis was zeer goed. Hij was alsreiniger werkzaam. .
..,- • \ .
Hij kan schrijven.
-

N°. 340. P U I X E N , G e r r l t N l c o l a a » , oud 49 jaar,
sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang. 1.69 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd rond, bogen blauw, neus lang, mond klein,
kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond : —'
Werd veroordeeld: 9 December 1853 en 17 Maart 1857
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 20 Decem.ber 1870 door de rechtbank te Amsterdam en 27 Februari
1877 door het gerechtshof te Amsterdam, driemaal wegens
diefstal en eens wegens poging, tot diefstal met behulp van
ee.n valsche sleutel eu buiten braak, respectievelijk tot 2 jaar
gevangenisstraf, 15 jaar tuchthuisstraf, 15 dagen celstraf en
8 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag; wordt den 8
October a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen.en
zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam
begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed.' Hij waf als
wever werkzaam.
:
Hij kan schrijven,
H : •/ I
*" Y
'\N 0 . 341; WORMHOITDT, J o U a n n e s AUeolaas, oud 19
jaar, x behanger, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren ea
laatst geWoorïd hebbende te Amsterdam, 'lang 1.56Jmeter., g
haar en wenkbr. -blond, voorhoofd laag , oogen ^bruiu Jèiièüs .i.;
en "mond j klein, kin rond, baard;fXQfidw^drag^ic^^vfjU-'^'
kleur gezond v9~~^-fV|S;•"-'-• < % k " ' ^ 5 ^ y ^ ^ S - ' S & S S % ^ ® f e ••".-'"4?
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, 'Werd veroordeeld: door do rechtbank te Amsterdam, 7
November 1876 en 6 October 1880, wegens diefstal tot 2 jaar
en 6 maanden gevangenisstraf en 4 maanden celstraf, 19
October 1881 wegens misbruik van vertrouwen tot 1 jaar celstraf; door het gerechtshof te Amsterdam 16 October 1883
wegens valschbeid in geschrift tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 20 October a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. -Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
'N 1 . "342. G O V E R S G e r r i t , oud 36 jaar t arbeider, gehuwd ,* Protestant; geboren en laatst gewoond hebbende te
Rotterdam,'lang l.o5 meter,'haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal ,"• oogren grijs , neus groot, mond gewoon, tcin
breed, baard donker blond om-de kin met knevel, aangezicht ;jovaal, kleur gezond: —
Werd Teroórdeeid: 25 Februari 1870 door het provinciaal
gerechtshof in Zuidholland wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; 20 Januari 1880 door-de rechtbank te Rotterdam, wegens diefstal te zamen en in vereeinging gepleegd
met braak en inklimming tot 5 jaar gevangenisstraf.
Hij .genoot 3 maanden afslag , wotdt den 22 October a. s.
uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
:*.
1
Hij kau 'schrijven.
•W. 343. H E E R , "Franclscns d e , oud 48 jaar, arbeider,
.gehuwd , 'Roomsen-Katholiek, geboren eniaatst-gewoond hebbende ité 's Hertogenbusch , lang -1.69 meter, haar en wenkbr
bruioi^-.voorhoofd; hoog,-oogen .bruin, neus gewoon, mond
:- groot; .jkïn :rond,'. baard -zonder, aangezicht ovaaL» kleur gezond as '.pokdalig ^ r = j . v*
;^^Vèrd^èïoorde^ld":*31 -'October" 1871 door het provinciaal
^gerefefliihof 'ïnj^oprdbrabant, wegens verwonding tot 5 jaar
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tuchthuisstraf; 27 Mei 1879, 20 Juni 1882 en 18 Januari
. 1883 door de rechtbank te 's Hertogenbosch , wegens diefstal,
landloopenj, bedelarij en rebellie, tweemaal tot 1 maand en
15 dagen celstraf; 24 October 1883 door bet gerechtshof te
's Hertogenbosch, wegens diefstal tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 24 October a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is sluw. Hij
was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
• N°. 344. AVHBMA , A n n a , oud 37 jaar, schoonmaakster,
gescheiden hulsvrouw, Protestant, geboren te Sneek, laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en
' wenkbr. bruin f voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond
gewoon, kin rond, aangezicht o-vam, kleur gezond; —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , tweemaal wegens diefstal tot 1 jaar en 6 maanden celstraf; in
October 1882 door dezelfde rechtbank wegens diefstal in dienstbaarheid tot 2 jaar gevangenisstraf.
Zij wordt den 25 October a. s. uit de strafgevangenis te
y
s Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer
uitgaanskas naar Amsterdam hegeven.
Haar gedrag in de gevangenis wasgoed. Zij was als naaister
werkzaam.
Zij kan schrijven.
N°. 345. W A N T , Dirk van «Ier, oud 42 jaar,'kelner,
ongehuwd, Protestant, geboren te Dordrecht laatst gewoond
hebbende te 'sGravenhage, lang 1.69 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogetj blauw, neus en mond groott
kin rond , baard blond, aangezicht lang, kleur .bleek: —
"Werd veroordeeld: door den krijgsraad in de Ie Militaire
^afdeeling wegens diefstal, door de rechtbanken 'te Leiden-en
Dordrecht wegens diefstal en misbruik van vertrouwen , door
het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid, 23 Uuni
1881 door de rechtbank jte 's Gravehbage wegens diefstal,
. 9 November 1882 door "het gerechtshof te 'sGravenhage
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. ye,rens valschheid, 4 Juni 1883 doorde'reQhtbank te 'sGravenhage. wegens, misbruik van vertrouwen, en 25 October
1883 door de "rechtbank t e / s Gravenhage wegens oplichting
respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 6 maanden, 1 jaar,
9 maanden, 4 5 , 183 en'45 dagen en 1 jaar celstraf.
. ;Hij wordt den 25 October a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar &5uww»a£^*_begeven.
Zijn gedrag-in jie gevangenis wast goed, Hij. maakte lucifersdoosjes.
- j^H
Hij kan schrijven. >
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. N°. 346. S T R I K T E R , Hendi-lkus, oud 51 jaar, aardwerker, ongehuwd r.' JProtestant, geboren \-\e- Amersfoort,
laatst gewoond hebbende te Rotterdam,. &n|? ;1.7 meter,
hadr.en wenkbr. l?rura, voorhoofd hoog, oogen 3>ïauw, neus
gewoon , :mond klein ,, kin rond , baard zonder j aangezicht
.vul, kleur gezond, het rechterbeen gedeeltelijk Verlamd: —
^Werd veroordeeld: in 1960, 1862 en 1865 door de rechtbanken te 's Gravenhage, Zutpben en Dordrecht, tweemaal
wegens oplichting en eens wegens, mishandeling respectievelijk
tot tweemaal 18 inaandeo e u'eens 14 dagen cels'traf;29 April
1870 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland wegens
moêdwilhgen manslag,1 gevo!g4 door diefstal tot 15 jaar tuchthuisstraf.
. 'Hij'genoot 6 maanden-" afslag, wordt 31 October, a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven..
Zijn gedrag in de gev.aiigepig.^as.;,goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
\ ,', ***, V . ' ,'..'
' -

1 - .Hij kan schrijven./
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N°. 347. FUATÏDEHJE, Henrl J u l e s , oud 35 jaar,
bakker, ongehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren te Beauvais ,
laatst gewoond hebbende te Chesne, lang 1.72 meter, haar
en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus en
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond , ziet scheel: —
Werd 6 Juni 1879 door het Hoog Militair gerechtshof in
Ned. Indiö wegens diefstal met binnenbraak lot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
'Hij genoot 6 maanden afslag en is den 6 September jl. na gratie
bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en als vreemdeling over.de grenzen des Kijks gebracht.
- Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Fransch.
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N°. 348. SHVKEL.ER, Donwe, zich noemende SI-NKULER ,
oud 22 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geborenen
laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.63 meter, haar
en wenkbr. blond , voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed ,
mond gewoon, kin lond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden den'
23 Maart 1878 en 12 Mei 1883 wegens diefstal tot 2 jaren
gevangenisstraf en 1 jaar en 6 maanden celstraf.
Hij wordt- den 8 November a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaan skas naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met
huisdieosten Belast.
Hij kan schrijven.
' N°. 349. I J S 9 P E L D E R , T e n n i s , oud49jaar, arbeider,
weduwnaar, Protestant, geboren te 's Gravenhage zonder vaste
woonplaats, lang 1.70 meter,.haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus klein, mond scheef, kin rond,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft eene
dubbele liesbreuk: —
Gfeim Register,
[ S l H e aüeverinff.1
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- Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuidnolland in 1851 en 1875, door de rechtbank te VGravenhage
16 November 1882, telkens wegens diefstal h respectievelijk tot 3
jaren gevangenisstraf, 5 jaren tuchthuisstraf en 2 jaren celstraf.
Hij wordt den 16 November a. s. uit de cellulaire gevangenis te Utrecht ^ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in
ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alskleêrlapper werkzaam.Hij kan schrijven.
-N°. 350. CASPEUMAN, JTean, oud 41 jaar, arbeider.
ongehuwd,.Roomsen-Katholiek, geboren te Molenbeersel (in
België), laatst gewoond hebbende te Swalmen (in Limburg),
lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag,
oogen bruin, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard
zonder, aangezicht ^ovaal, kleur gezond ;• —
"Werd -yerooTdeeld: 23 November 1868 door het Hof van
Assises in Belgisch Limburg, wegens verkrachting,, tot 10
jaren tuchthuisstraf; 25 Januari 1879 door het Hof te Cleve,
wegens diefstal tot 5 jaren tuchthuisstraf; 30 Mei 1883 door
het gerechtshof te 's Hertogenhosch , wegens feitelijkheid tegen
de eerbaarheid, tot 18 maanden celstraf.
H\> wordt den 20 November a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Swalmen begeven. . .
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, op het extractarrest is hij echter aan een bijzonder toezicht aanbevolen. Hij
plakte lucifersdoosjes.
Hij kan niet schrijven.
N°. 351. COERTEHV, L e o n a r d a s , oud 48'jaren, arbeider, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst ge-1
woond hebbende te Wijchen ,; lang l .67 meter, haar en wenkbr.
bruin ,' vo_orhoófd smal ,;;'oogen blauw1, neus gewoon , mond
groot, kin rond, bsmrd zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
• Werd veroorde4d:..>20-.VJuni'a86Öv-2l'7uli-l860; 27 September 1865 door' de'-rechtbank' te -'Nijmegen,'telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 6 weken ;i 3 ïnaanden en 1 maand
gevangenisstraf; 3 Maart ,1869 ) 17 Juni '1874 en 8 April 1879 ,
telkens wegens ' bedelarij ^ t o t ! gevangenisstraf én 'opzendiug"
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naar' de bedelaarsgestichten; 14 Maart 1878 door het gerechtshof
te Arnhem wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; 20
November 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch,
wegens diefstal met behulp van inklimming en binnenbraak,
tot 5 jaren tucht huisstrafHij wordt den 20 November a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Deventer begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was. vrij goed. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N°. 352. KL.OOS, E m a n u e l ! zich noemende ÉMANUEL
EPHRAIM , oud 29 jaren, sjouwerman, gehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.615
meter, haar en wenkbi*. zwart, voorhoofd laag,, oogen bruin ,
neus dik, mond gewoon, kin.rood, zwarte ringbaard met
knevel, aangezicht rond , kleur gezond: —
Werd veroordeeld i door de rechtbank te Amsterdam, 23
Juni 1868, wegens diefstal, 23 September 1868, wegens zakkenrollerij', 12 Juni 1872, 25 Februari 187a en 22 November
1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen
celstraf, 6 maanden gevangenisstraf, 6 weken celstraf, 4 en
2 jaren gevangenisstraf.
Hij wordt den 22 November a. s. uit de'strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven. Zijnvgedrag in de gevangenis was goed. Hij was alskleêrlapper werkzaam.
.Ilij kan schrijven,
N°. 353. BROERSMA., J a n , oud 36 jaren, arbeider ,
ongehuwdi Protestant,- geboren.te Havelte, laatst gewoond
hebbende te Smilde, lang 1.62 meter, haaren wenkbr. blond ,
voorhoofd breed, oogen blauw , neus en mond klein , kin rond ,
baard zonder, aangezicht rond , kleur gezond; — ".
Werd veroordeeld: 29 April 1872 door den krijgsraad te
Leeuwarden, 3 Juli 1874 door hét provinciaal gerechtshof in
Drenïhe, 24 November 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden , tweemaal wegens diefstal en eens wegens diefstal en land/ looperij, respectievelijk tot 1 'jaar gevangenisstraf Y '6 jaren*,
tuchthuisstraf en.3 jaren gevangenisstraf.
, ; v._
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Hij wordt den 24 November a. s; uit de ^strafgevapgenia te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst'zijner uitgaanskas
naar Smilde begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij -was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N*. 354. D R I E 9 9 C H E , Gerardn* Van d e n , oud 18
jaren, stoker, ongehuwd , Roomsch-Katholiek, geboren en
laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.37 meter, haar
en wenkbr. hruin , voorhoofd laag, oogen blauw, neus. en
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur
gezond, is kaalhoofdig: —
* "Werd veroordeel^ * 28 Augustus 1879 door de rechtbank te
Luik, 11 Maart 1880, door die te Haarlem, 24 November
1882 door die te Zierikzee, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden celstraf, 2 jaren gevangenisstraf en 2
jaren celstraf.
Hij wordt den 24 November a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven.
"
Zijn gedrag in-de gevangenis wasgoed. Hij is buitengewoon
diefachtig, onverschillig, geslepen -en slim. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 355. SM1TH, WeeHJe.", oud36 jaren, naaister, ongehuwd, Protestant, geboren te Sapperneer, laatst gewoond hebbende te Muntendam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr..
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond
gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond :* —
Werd veroordeeld,: door .het gerechtshof te Leeuwarden,
den 26 September 1&76 , wegens kindermoord; tot 5 jaren
tuchthuisstraf, 24 Mei 1883, wegens onwilligen doodslag door
onvoorzichtigheid en achteloosheid, tot 1 jaar en 4 maanden
celstraf. '
f$^-r&^^ii^y
Zij wordt den 24 November a, s. uit de cellulaire gevangenis
te Utrecht ontslagen en .zal 'hare uitgaanskas aldaar in ontvangst hemen. .• .-•-..^.r^i^T'ï ••:?..:* -,.
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was als naak
ster werkzaam.
•--: .•'.. ^ r - j : .
. Zn kan schrijven. T V J ^
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1S°. 356. P A S T O R , J o h a n n c s Chrlstlaan, oud27 jaar,
balaosmaker, ongehuwd, Rootnsch-Katboliek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur
bleek: —
'
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , 31
Mei 1871 en 22 Üctober 1873, door die te Breda, 24 Augustus
1875, door het gerechtshof te Amsterdam 22 Januari 1883
telkeos wegens diefstal,'respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, tweemaal tot 1 jaar en eens tot 2 jaar celstraf.
Hij wordt den 1 December a. s. uit de cellulaire gevangenis'
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. . ,
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte lucifersdoosjes.
Hij kan schrijven.
N°. 357. L.ASKEUITX,Hendrik|oud26jaar,arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Leeuwarden , lang 1.755 meter, haar en weokbr. blond,
voorhoofd laag, oogen lichtblauw, neus spits, mond gewoon,
kin rond, blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 5 December 1877 door den krijgsraad
te Arnhem, 18 Maart 1880 en 21 Januari 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden telkeoswegeos diefstal respectievelijk
tot 2 jaar kruiwagenstraf, 1 jaar celstraf en 3 jaar gevange :
nisstraf.
Hij wordt den 3 December a. s. uit de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas
naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in de gevangeip||was redelijk. Hij ^ a s als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
' M°.". 358. MEIJER, Gosse Pietera , oud 30jaar, veedrijver,
ongehuwd, Protestant, geboren te Ferwerd, laatst gewoond hebGeheim Register,
Derae jaargang. •
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bende te Rijperkerk, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd smal, oogen blauw , neus gewoon , mond klein ,
kin spits, baard zonc'er, aangezicht ovaal, kteur gezond, Ï3
kaalhoofdig : —
• Werd 4 December 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens moedwilligen doodslag veroordeeld tot 5 jaar tuchthuïsstraf.
Hij wqrdt 4 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Buitenpost, gemeente Achtkarspelen begeven.
Ziju gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was alg
wasscher werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N°. 359. TULJLEltfERS, A l b e r t u s A d r l a n u s , oud 50
j a a r , opzichter, gehuwd, Protestant, geboren te Alblasserdam,
laatst gewoond hebbende te Kralingen, lang 1.68 meter,
h a a r ' e n wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw,
neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder-, aangezicht ovaal, kleur gezond : —
Werd 4.December 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid in vijf onderhandsche geschriften,
door het namaken #an handteekeningen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. jfiw
Hij wordt den 4 December a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 'sGravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
magazijnkuecht werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 360. SUTTEK, D o m l n l q u e d e , oud 35 jaar, metse- *
laar, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Thielt,
laatst - gewoond .hebbende te Wattignies, Lang 1.71 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus
en .mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd 6 Juni 1879 door het Hoog Militair gerechtshof in
. ïfed. Indiö "wegens diefstal met bïnnenbraak tot 6 jaar.tucht.huisstraf veroordeeld.
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Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 8 December a. s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis 'was zeer goed. Hij wa? als
"witter werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt, vlaamsch.
N°. 361. H O R D I J K , J a n , oud 44 jaar, wagenmaker,
gehuwd, Protestant, geboren te Rhoon, zonder vaste woouplaats, lang 1.60 meter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd
smal, oogeu blauw , neus groot, mond klein, kin spits , baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 5 December 1867 door het Provinciaal
gerechtshof in Zuidholland, 9 Februari 1871, 19 Juli 1877,
12 April 1878 en 3 Maart 1879 door de rechtbanken te Rotterdam , Utrecht, Dordrecht en 's Gravenhage, telkens wegens
diefstal, 11 December 1879 door het gerechtshof te's Gravenhage wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot
3 ea 2 jaar gevangenisstraf, Vj jaar, 9 en 3 maanden celstraf
en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 11 December a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.
ZiJQ gedrag in de gevangenis was. zeer goed. Hij was als
kuiper werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 362. SCHROOT , J o o s t A n d r i e s ,. oud 47 jaar, timmerman , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Hardinxveld, lang 1.69 meter, haar en wenkbr.
bruin , voorhoofd rond , uogen blauw, neus lang , mond g e woon , kin rond , baard bruin, aangezicht ovaal, kleur g e zond : —
"Werd veroordeeld: 3 Januari 1874 door het Provinciaal
gerechtshof in Zuidholïand, 25 Augustus 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstallen; 15 Juni 1883
doof ide rechtbank. te Dordrecht wegens poging tot diefstal,
respectievelijk tot 1 jaar, 3 maanden en I jaar en Ü maanden
celstraf.
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. Hij wordt den 12 December uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hardinxveld begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
. Hij kau schrijven.
IS'0. 363. ROOI J E N , J o h a n n a v a n , oud 19 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Vianen, lang 1.59 meter, haar bruin,
wenkbr. lichtblond, voorhoofd rond, oogen bruin, neus klein,
mond gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 11 December 1882 door de rechtbank te
'sGravenhage, wegens oplichting, 18 Januari 1883 door die
te Amsterdam wegens diefstal telkens tot 1 jaar celstraf.
Zij wordt den 17 December a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Amsterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst van hare
uitgaanskas naar Vianen begeven.
Haar gedrag in de gevangenis was goed,' zij is sluw. Zij
was met naaien en breien werkzaam.
Zij kau schrijven,
K°. 364. M U L D E R , B e r n a r d u s , oud 34 jaar, koopman,
ongehuwd, Protestant, geboren te Zwolle, laatst gewoond
hebbende te Groningen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond
klein, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal , kleur
gezond, zijn rechterbeen is krom: —
"Werd veroordeeld: 10 Maart 1870 door de rechtbank te
Zwolle wegens diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf; 18 December 1879 door het gerechtshof te Arnhem wegens gewelddadigheid tegen een magisstraatspersoon in de waarnemiog zijner
hedieniog tot 5 jaar tucbthuisstraf.
Hij wordt den 18 December a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Kampen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed, hij is sluw.
Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N°. 365. §CHMII>T , Frederlk , oud 36 jaar, koopman t
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.70 meter , haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw , neus en mond klein , kin rond ,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 4 Maart 1868 en 18 Juni 1872 door de
rechtbank te Amsterdam, 23 September 1874 door die te
Leeuwarden telkens wegens diefstal, 18 December 1879 door
het gerechtshof te Arnhem , wegen3 gewelddadigheid tegen
een magisstraatspersoon in de waarneming zijner bediening
respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf
en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 18 December a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als spoeler
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 366. P I E R E N S , A b r a h a m , oud 36 jaar, werkman,
gehuwd, Protestant, geboren te Oost- en "Wett-Souburg,
laatst gewoond hebbende te YUssiogen, laDg 1.73 meter, haar
en wenkbr blond, voorhoofd smal, oogen grij3, neus langen
spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht;
smal, kleur gezond: —
"Werd 19 Maart 1879 door het gerechtshof te's Gravenbage
wegeDS diefstal door meer dan een persoon gepleegd bij nacht
in eeu bewoond huis met braak tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 19 December a. s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Vlissïngea begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goei,' Hij was als reiniger
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 367. ZCTPHErï, J a n Hendrik v a n , oud 65 jaar,
zonder beroep , gehuwd , Protestant, geboren te Afontfoort,
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter,
haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus
spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang,
kleur gezond: —

80
"Werd veroordeeld *. 2 Juli 1872 door het Provinciaal gerechtshof in Gelderland -wegens valschheld in geschrift tot 5
jaar tuchthuisstraf; 2 November 1883 door het gerechtshof
"te 'sGravenhage, in hooger beroep i wegens medeplichtigheid
aan diefstal tot 18 maanden celstraf.
Hij "wordt den 20 December a. s. uit de cellulaire gevangenis
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaaoskas aldaar iu ontvangst nemen.
•Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als koperslager "werkzuam.
Hij kan scbrijveuN°. 363. G R A A F , D a v i d W i l h e l m u s H e n d r l c u s d e ,
oud 21 jaar, schoenmaker,-ongehuwd, Roomsen-Katholiek,
geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang
' 1.62 meter, baar ea wenkbr. blond, voorhoofd gewoon , oogeu
bruin , neus gewoon , mond klein r kin rond , baard zonder ,
aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 22 Januari 1880 en 20 Mei 1882 door
de rechtbank te Rotterdam , wegens misbruik van vertrouwen ,
21 December 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage,
wegens diefstal in een bewoond vaartuig met behulp van
braak!, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 2 maanden
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 21 December a. s. uït de strafgevangenis te
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaaoskas
naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
borstelmaker werkzaam.
! Hij kan "schrijven.
K°. 369. H E M B E K , A n t o a P e t r u s v a n d e r , oud 23
jaar, bediende, ongehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren te
Schoonhoven, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang
1.68 meter, baar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, dogen
blauw, neus dik, mond gewoon, kin. rond, baard zonder,
aangezicht vol * kleur gezond: •—
Werd veroordeeld: 16 November* 1877 door den zeekrijgsiraad aan boord van Z.M. "Wachtschip te Hellevoetsluis, 26
Juni Ï.H83 door bet gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens
tliefstal tot 1 jaar en 1 jïiar-eh zes maanden celstraf.
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Hij wordt den 23 December a. 9. uit de cellulaire gevangenis
te Èotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar A.msteröam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
IS0. 370. D R O S T , Gerrit L o d e w l j k , oud 23 jaar, arbeider , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Leeuwarden , lang 1.755 meter , haar en wenkbr.
blond, voorhoofd gewoon , oogen blauw , neus stomp , mond
klein, kin rond, knevel blond, aangezicht rond, kleur gezond , heeft een rechter zakbreuk: —
Werd veroordeeld: 12 April 1875 door het Provinciaal gerechtshof in Friesland, 2 Eebruari 1876 , 20 Maart 1878, 19
Juni 1880 en 28 December 1881 door de rechtbank te Leeuwarden , telkens wegens diefstal respectievelijk tot 2 maanden,
183 dagen, tweemaat l j a a r celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 28 December a. s, uit de strafgevangenis te
Eottm ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans- "
kas naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan ^schrijven.
N°, 371. VERSCHOOR, H e n d r i k , oud 37 jaar , arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Culenborg , lang 1.80 meter., haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog," cogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin
rond , baard zonder, aangezicht l a n g , , kleur gezond: —
Werd 2 September 1874 door het Provinciaal gerechtshof
in Utrecht wegens moedwilligen doodslag, tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 15 maanden afslag, wordt den30 December a. s.
uit de .strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Culenborg begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger
werkzaam.
Hn kan schrijven.
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