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"K°. 372. O R O E \ ,5;RoeIof,oud40jaar,arbeider,gehuwd, 
Protestant, geboren te Hardenberg laatst gewoond hebbende 
te Nieuweroord, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed, mond gewoon, 
kin breed, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 14 November 1864 en 16 Mei 1865 door 
de rechtbank te Deventer, wegens diefstal; 12 en 24 Juli 
1883 door het gerechtshof te Leeuwarden en de rechtbank te 
Assen, wegens diefstal en moedwillige mishandeling respec
tievelijk tot 6 maanden en 5 jaar gevangenisstraf en 1 jaar 
en 5 maanden celstraf. 

Hij wordt den 5 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangeuis was goed. Hij hield zich met 
verschillende werkzaamheden onledig. 

Hij kan schrijven. 

K°. 373. 9 I V L B Ë R , C a b r i e l , oud35jaar,sinid, gehuwd, 
Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Utrecht, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. "blond, voorhoofd 
smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin spits ,)baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 7 Januari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 7 Januari a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer ui t 
gaanskas naar Kampen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 374. COCK, II erin anus J o h a n n e s , oud 40 jaar , 
commissionair, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Utrecht, lang 1.75 meter, haar en wenkor. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond 
gewoon, kin rond, baard blond%,. aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is kaalhoofdig: — 

Giheim 'Ruiste- [ B ^ a g e 7 e r in g . j 
Vierde jaargang.. ** a ' . . 



Werd veroordeeld: 10 September 1861 door het hoog mili
tair gerechtshof, wegens diefstal tot 6 maanden celstraf; 11 
Augustus 1863 door het provinciaal gerechtshof inNoordbra-
liant, wegens vahchhoid, 24 September 1863, 25 October 
1866 en 12 Januari 1870 door de rechtbanken te Utrecht, 
Kotterdam en Amsterdam, telkens wegens oplichting, 20 
Maart 1877 door de rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik 
van vertrouwen, 18 Juli 1833 door het gerechtshof te Amster
dam wegens valschheid in geschriften , respectievelijk tot 1 
jaar celstraf, 18 maanden, 2 en 5 jaar gevangenisstraf, 1 
Jaar en 1 jaar en 6 maanden celstraf. 

Hij wordt den 14 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zijne uitgaanskas allaar in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij hield zich 
met schrijfwerk bezig. 

N°. 375. WOUGRIM, A n t o n l a s , oud 36 jaar, arbeider, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond heb
bende te 'sGravenhage, lang 1.83 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond groot, 
kin breed, knevel blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 October 1872 door de rechtbank te 
"s-Gravenhage, wegens feitelijke eu gewelddadige wederstand; 
20 Januari 1873 eu 20 Mei 1875 door het provinciaal gerechts
hof in Zuidholland, wegens diefstal; 15 Augustus 1876 door 
de rechtbank te VGravenbage, wegeos feitelijke en geweld
dadige wederstand; ,18 April 1878 en 19 Januari 1882 door 
het gerechtshof te 's-Gravenhage , wegens diefstal; respectie
velijk tot 1 maand gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, ljaargevan-
geni&it,,afl 8 dagen celstraf en tweemaal 3 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag m de gevangenis wasgoed. Hij was als bobijoer 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

• IS0. 376. FJERMOXT, P e t r a s H u b e r t u s , oud 38 jaar, 
kleermaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
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gewoond hebbende te Roermond, lapg 1.71 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd hoog, oogen DIRUW, neus breed, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kVur gezond: — 

Werd veroordeeld: 7 September 1859 , 3 Juli en 24 December 
1861 door de rechtbank te Roei mond telkens wegens diefstal t 
16 Juni 1863 door de rechtbank te's-Gravenhage wegens bede
larij , 2 November 1864 door die te Roermond, 25 Maart 1867 
en 21 Januari lb75 door de provinciale gerechtshoven ia Over
ijssel en Limburg telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
1 maand gevangenisstraf, 2 maanden celstraf, 1 jaar gevan
genisstraf, 3 maanden celstraf, 6 maanden gevangenisstraf, 
7 sn 10 jaar tucbthuisstraf.' 

Hij wordt den 21 Januari a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaang-
kas naar Aleppel begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was al* 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 377. SCHUIER, Cornel ls T a n d e r , oud 36 janr r 
schoen maker, gehuwd, Protestant, geboren te Rijnsburg, laatst 
gewoond hebbende te 's-Graveubage, lang 1.69 meter, haar 
bruin , wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus 
lang, mond gewoon, kin rond, baard ïonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond : — 
. Werd veroordeeld: 2 Juli 1867 door de rechtbank te Leiden r 

wegens oplichting, 14 Mei 1875 door het provinciaal gerechts
hof in,Zuidholland, wegens valschheid, 7 November 1876en 
20 Mei 1878 door het gerechtshof te VGravenhage wegens 
misbruik van vertrouwen en oplichting, 6 December 1877 en 
1 Juli 1880 door de rechtbank te VGravenhage wegens oplich
ting, 17 Februari 188'J door het gerechtshof te's-Gravenhage 
wegens oplichting , respectievelijk tot 6 /maanden , driemaal 1 
jaar, 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 21 Jannari a. s. uit de cellulaire gevangenis-
te Motterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar 's-Gravenhage begeveD, 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als klom* 
r/enmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 



4 

N°, 378. K O T P P E , J o k a n W i l h e l m , oud 43 jaar, schoen
maker , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 October 1861 en 22 Juni 1863 door 
het provinciaal gerechtshof in Noordholland , wegens valschheid 
en oplichting, 20 Juli 1864 door de rechtbank te Amsterdam 
wegeDs diefstal, 30 Januari 1866, 29 Juni 1871, 29Septem
ber 1873 en 2 April 1874 door de provinciale gerechtshoven 
in Noord- en Zuidholland wegens valschheid, diefstal, land-
looperij en diefstal, 30 Juni 1879 door de rechtbank te Utrecht, 
wegens landlooperij, 23 Januari 1881 door het gerechtshof te 
's-Gravenhage wegens diefstal; respectievelijk tot 6 maanden 
en tweemaal 1 jaar celstsaf, 5 jaar tucbthuisstraf, 2 jaar en 
3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand celstraf 
met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de strafgevangenis té 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam hegeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 379. RJGISS, F r l f z B e r n a r d , oud35 jaar, zeeman, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 160meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd breed, oogen blauw, neus eD mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 October 1865 door de rechtbank te 
Amsterdam, 2 September 1870 door den krijgsraad in de2de 
militaire afdeeling, 16 April 1872 door het provinciaal gerechts
hof in Noord holland , 13 Augustus 1874 en 29 December 1875 
door de rechtbanken te Alkmaar en Amsterdam telkens wegens 
diefstal, 8 Augustus 1877 door de .rechtbank te Zutphen we
gens rebellie, 7, Mei 1878 en 25 Maart 1879 door de rechtbank 
te Alkmaar wegens bedelarij, 22 Januari 1880 door het ge
rechtshof te VGravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot 
2 jaar en 5 maanden gevangenisstraf, 1 en 2 jaar, 14, 18, 
3 en 4 maanden en 1 maand celstraf, de twee laatste malen 
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tevens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 
5 jaren tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 22 Januari ft. s. "uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas nanr Amsterdam hegeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 380. SON , Lambertas T a n , oud 25 jaar, metselaar, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Stratum, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam , lang 1.68 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond , voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik , mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: in 1877, 1878 en 13 September 1879 
door de krijgsraden te Haarlem, Arnhem en 's-Gravenhage, 
tweemaal wegens desertie en een3 wegens diefstal, in 1882 
door de rechtbanken te Rotterdam en Utrecht wegens diefstal 
en bedelarij, 25 Januari 1883 door het gerechtshof te Arnhem 
wegens diefstal, respectievelijk tot 10 en 6 maanden gevan
genisstaf, 18 maanden en 'ƒ. jaar celstraf, 3 maanden gevan
genisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten 
en 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 25 Januari a. s. uit dö cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag iu de gevangenis was goed. Hij was als mat
tenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 381. K R O P , Ida Christ lna , oud 77 jaar , zonder be
roep , ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Amsterdam', lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd hoog, oqgen bruin, neus en mond gewoon, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 17 Juli 1861 en 18 Augustus 1875door 
de rechtbank te Amsterdam, 16 Januari 1882 door het ge 
rechtshof te Amsterdam, telkens wegens medeplichtigheid aan 
diefstal, respectievelijk tot 7 maanden celstraf, 2 on 3 jaar 
gevangenisstraf. 
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Zij wordt den 28 Januari a. s. uit de strafgevangenis te 
*s Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 
- Haar gedrag ia de gevangenis was goed. Zij was met 
breien werkzaam. 
- Zij kan schrijven. 
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N°.382. ESSÉiJVi W i l l e m Van, oud 27 jaar, timmerman, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Seist, laatst gewoond heb-^ 
bende te Utrecht, laog 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin,v 

voorhoofd gewoon , oogen blauw , neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 28 Maart 1872 door de rechtbank ie 
Amersfoort, 16 "Juni 1878, 30 Juli 1879 en 6December 1880 
door die te Utrecht, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 
5 jaar gevangenisstraf, tweemaal tot 7 maanden en eens tot 
1 iaar celstraf; 4 Jauuari 1882 door den krijgsraad in het 2de 
militaire arrondissement, wegens diefstal in de chambfee 3 
maal gepleegd tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij is den 11 Januari jl. uit de strafgevangenis nabij Leiden 
ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskasnaar 
Utrecht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 383. T O E B M i a r , G r i e t j e , oud 34 jaar, werkster, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Buiksloot, laatst gewpond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang, mond ge
woon , kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, is een wei
nig pokdalig: — 

"Werd veroordeeld: 12 December 1866, 9 Februari 1870 en 
5 Juni 1877 door de rechtbank te Amsterdam, 8 Juli 1879 en 
22 Maart 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 
maanden, 1 jaar en 3 maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt den 4 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uit-
gaanskas naar Amsterdem begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was berispelijk. Zij verrichte 
naaiwerk. 

Zij kan schrijven. 

- j N°. 384. HINTS, Leonardus Boude wijn V a n , oud 23 
jaar , klompenmaker, ongehuwd,Roomsch-Katholiek,geboren 
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te Gouda, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , laag: 1.69 
meter , haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond , oogen blauw, 
neus lang, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 27 Juni 1878 en 3 Juni 1879 door de 
rechtbank te Amsterdam , 29 Januari 1883 door deo krijgsraad 
te 's Hertogenbosch, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
1 maand celstraf, 2 jaar gevangenisstraf en 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 5 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als klom
penmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°, 385. HARTMAN, M a r t y n u s , oud 26 jaar, vleesch-
houwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog , oogen blauw, neus dik, mond gewoon , 
kin rond, baard blond om de kin, aangezicht rond, kleur 
gezond: — ' 

Werd veroordeeld: 24 Januari 1871 door de rechtbank te 
Rotterdam , 26 Mei 1876 door het gerechtehof te 'sGravenhage, 
wegens misbruik van vertrouwen, 8 Mei 1877 door hetzelfde 
hof, 14 Juni 1878 door den krijgsraad te 'sGraveohage, .12 
Februari 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 3 maan
den , 7J jaar en 1 jaar celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij moet nog 4 maanden celstraf ondergaan krachtens een 
in hooger beroep gewezen arrest door het gerechtshof te Am
sterdam dd. 9 Mei 1882. 

Hij wordt den 12 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 
celstraf te Rotterdam zijne uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij is lui en 
liederlijk. Hij was als spoeler werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 386. HASSELT, IMiillppus Van, oud 34 jaar, koop
man, gehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende 
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te Ten-Boer, lang Z.73 meter, haar ea wenkbr. bruin, voor
hoofd rond , oogen blauw ,< neus gewoon , mond klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond-, ia bijziende: — 

Werd veroordeeld: 20 Juni 1871 uoor den krijgsraad te 
's Hertogenbosch , 20 October 1878 door de rechtbank te Gro
ningen , wegens diefstal, 22 Januari 1880 door dezelfde recht* 
bank, degens misbruik \an vertrouwen , 27 September 1883 
door het gerechtshof te Leeuwarden , wegens diefstal, respec
tievelijk tot 5 jaar tucht huisstraf, 10 en 3 maanden en 1 jaar 
en 6 maanden celstraf. 

Hij wordt den 12 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zyn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als reiniger 
"werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 387. BEEISWIJK SOM BEEK , Co m e l i s Tan , oud 
23 jaar, zonder beroep , ongehuwd, Protestant, geboren te 
Alpben */d Rijn , laatst gewoond hebbende te Rotterdam, 
lang 1.587 metor, haar lichtblond , wenkbr. blond, voorhoofd 
laag, oogen donkergrijs , neus gewoon, mond klein, kin rond, 
baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een klier 
aan den linkerkant der hals: — 

Werd veroordeeld: 25 Augustus 1880 door de rechtbank te 
Amsterdam wegens landlooperij en diefstal, 2 Mei en 1 Juni 
1881 door het gerechtshof te Amsterdam, 14 Februari 1883 
door de rechtbank te Amsterdam telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 4 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 6 
maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 14 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
ÏÏoom ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. • 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij "was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 388. HOOGEVEEtf, Jacobus , oud 50 jaar, arbei
der , ongehuwd , Koomsch-Katholiek, geboren te Alkemade , 
laatst verpleegd te Ömmerschans, lang 1.69 meter, baar en 



12 

wenkbr. grijs, voorhoofd hoog , oogen blauw, neus dik, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur ge
zond , ziet slecht en draagt een blauwe bril: —• 

Werd veroordeeld: 7 April 1853 en 7 October 1858 door het 
provinciaal gerechtshof in Gelderland wegens dtefstol tot 2 jaar 
gevangenisstraf en 8 jaar tuchthuisstraf; 18 September 1858 
door de rechtbank te Arnhem wegens diefstal en laridlooperij 
tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf met last tot opzen
ding naar de bedelaarsgestichten; 29 September 1874door bet 
provinciaal gerpchtshof in Utrecht wegens diefstal tot 12 jaar' 
tuchthuisstraf. Bij Koninklijk besluit van 26 Augustus 1883 
"n°. 15 is hét onvervuld gedeelte der tuchthuisstraf verwisseld 
in eene celstraf vaa 18 maanden. 

Hij wordt den 16 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen ea daarna naar de bedelaarsgestichten 
teruggebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is bekend als 
een gevaarlijk mensch. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

^ ° . 389. KAMP, «Tan, oud 19 jaar, zonder beroep, onge
huwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Harlingen , lang 1.57 meter , haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus plat, mond klein, kin rond, baard 
zonder, aangezicht rond, kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden tot 2 
jaar en 6 weken gevangenisstarf en 1 jaar celstraf en 16 Fe
bruari 1884 door dezelfde rechtbank tot 1 jaar celstraf telkens 
wegens diefstal. 

Hij wordt den 16 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en 2al zijn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 390. tKAMP, Paulus , oud 18jaar, verver, ongehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, 
lang 1.58 meter , haar-bruin , wenkbr. blond, voorhoofd breed, 
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oogen blauw , neus klein , mond gewoou , kin rond , baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: -• 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden tot 2 
jaar en 6 weken gevangenisstraf en 1 jaar celstraf en 16 Fe
bruari 1884 door dezelfde rechtbank tot 1 jaar celstraf, telkens' 
wegens diefstal. 

Hij wordt den 16 Februari a s . uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°.391. SCHOOLMEESTER, K a r e l , oud 33 jaar, koop
man , weduwnaar, Protestant , geboren te Kapelle, laatst ge
woond hebbende te Kruiningen , lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , 
mond klein, kin spits,, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd 2 Januari 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hvj wordt den 20 Februari a. s.. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Zwolle begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 392. W \ M , J o h a n n e s V a n , oud 37 jaar, arbeider, 
ongehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond 
hebbende te Utrecht, lang 1.653 meterj> haar en wenkbr* 
blond, voorhoofd rond , oogen grijs , neus groot, mond ge
woon , kin breed, baard blond om de kin met knevel, aan
gezicht rond , kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 18 December 1860, 4 Juni 1861 door de 
rechtbank te Amsterdam , wegens diefstal, 11 Maart 1863 door 
dezelfde rechtbank wegens landlooperij, 2 Januari 1868 door 
den krijgsraad in de 1ste militaire afcleeling te Haarlem , 31 
Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland , 
wegens diefstal, 1 Mei 1872 door de rechtbank te Amsterdam 
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wegens landlooperij, 14 Januari 1873 en 4 December 1878 
door dezelfde rechtbank , 21 Februari 1881 door die te Utrecht, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 9 maanden cel
straf , 1 maand gevangenisstraf, 3 jaar kruiwagenstraf, 1 jaar, 
2 maanden en o jaar gevangenisstraf, 18 maanden celstraf eo 
4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt dea 21 Februari n. s. uit de strafgevangenis te 
HOOTU ontslagen en zal zich ter ontvangst zijaer uitgaauskus 
naar Utrecht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, doch in bet laatste 
jaar verbeterd. Hij was als toezichter bij de weverij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 393. K A P E R , Hendrik D e , oud 52 jaar, sjouwer 
ongehuwd, Roomsch-Kalho'iek, geboren te Leiden , zonder 
vaste woonplaats, lang 1.613 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd rond , oogen bruin , neus stomp, mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht vul, kleur gezond, is kaal-
hoofdig , pokdalig eo ziet scheel: — 

"Werd veroordeeld: 23 December 1856 door de rechtbaukte 
Rotterdam , 27 Maart 1858 door het provinciaal gerechtshof in 
Zuidholland , 7 Juli 1859 door de rechtbank te Haarlem , 30 
October 1860 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland , 
telkens wegens diefstal, 17 December 1861 door de rechtbank 
te Amsterdam, wegens landlooperij, 9 November 1863 en 15 
Juni 1868 door het provinciaal gerechtshof ia Friesland , 28 
October 1871 door dat in Zuidholland, 17 December 1872 en 
18 Augustus 1874 door de rechtbank te Rotterdam, 1 April 
1876 en 27 September 1877 door het gerechtshof te's Graven-
hage en 21 Fenruari 1883 door dat te Amsterdam, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 3 maanden en 1 jaar 
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 maanden gevangenisstraf 
met last tot opzendiog naar de bedelaarsgesüchten, 4 jaar 
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 6 , tweemaal 16 maandenen 
eens 1 jaar gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar 
ge van genisstr af . 

Hij wordt den 21 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht, hij is opvlie
gend. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 
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N°. 394. BONZVÉ, J e a n Ber t r a n d , oud 52 jaar, sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam , lang 1.78 meter, haar en wenkbr. zwart, voor
hoofd smal , oogen bruin , neus gewoon , mond klein, kin 
spits, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 September 1851 door het provinciaal 
gerechtshof in Noordholland wegens diefstal, 9 Hei 1854 en 
14 Mei 1860 door de rechtbank te Amsterdam wegens rebellie, 
6 Augustus 1868 door dezelfde rechtbank wegens diefstal, 17 
Augustus 1871, 12 Juni 1872 en 11 October 1876 door 
dezelfde rechtbank, wegens verwonding, diefstal en mishan
deling, 27 Februari 1877 door het gerechtshof te Amsterdam , 
wegens diefstal , respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 2 
maanden celstraf, 5 en 2 jaar gevangenisstraf, 1 maand en' 
2 jaar en 6 maanden celstraf, 1 maand gevangenisstraf en 8 
jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 27 Februari a. s. uit de strafge vangen is te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar A.msterdara begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 395- SNOEK., G e r r l t , oud 52 jaar, zonder beroep , 
ongehuwd , Protestant, geboren te Gorincoem, laatst verpleegd 
te Ommerscbans, lang 1.68 meter, haar grijsachtig, wenkbr. 
blond , voorhoofd rond , oogen blauw, neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: •— 

Werd veroordeeld: in 1856 door den krijgsraad te 's Herto
gen boscb , wegens desertie, 28 Juni 1860 door het provinciaal 
gerechtshof in Zuidholland wegens bedreiging met brandstich
ting, 25 Maart 1867 door dat in Overijssel en in 1882 door" 
de rechtbank te Rotterdam wegens diefstal, 28 Februari 1884 
door het gerechtshof te Arnhem , wegens bedreiging met brand
stichting , respectievelijk tot 3 jaar detentie, 5 en tien jaar 
tuchthuisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf. 

, Hij wordt den 28 Februari a. s, uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zijne uitgaanskas aldaar in oDt-
vangst nemen. 

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

11 ij kan schrijven. 
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N°. 396. CVSSAUT, Gasparil Edouard, oud 27 jaar, 
-schoenmaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Namen, lang 1/74 metef, haar en wenkbr, bruin, voorhoofd 
gewoon, oögen bruin, neus en mond gewoon, jan rond, 
baard 2onder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
litteeken aan het voorhoofd: — 

"Werd 23 September 1879 door den krijgsraad te 'Willem l 
wegens diefstal met geweld op den openbaren weg tot 6 jaren 
tucnthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 12 Januari jl. na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en als vreemdeling 
over de grenzen des Rijks gebracht. 

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

Hij kan schrijven en.spreekt Ylaamsch. 

N°. 397. HUSSOY, Louis F r a n ^ o i s , oud 30 jaar, zon
der beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te St. 
Germain, laatst gewoond hebbende te Luik , lang 1.63 meter t 
haar en weukbr. hruin , voorhoofd gewoon , oogen bruin, neus 
gewoon, mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht 
rond., kleur gezond ï — 

"Werd 13 Februari 1877 door. den krijgsraad in het 3de 
arrondissement ie Arnhem, wegens diefstal bij nacht in een 
bewoond huis tot 8 jaren tuchthuisstraf veroordeeld: 

Hij wordt den 2 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden, ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks 
gebracht. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was redelijk. Hij was als 
schoenmaker werkzaam. 

Hij. kan schrijven en spreekt fransen. 

K°. 398. SC11AKRENBERG, Rudo l f , oud 43 jaar» 
kleermaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Gro
ningen, laatst verpleeg 1 te Oinmerschans , lang 1.645 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen donkerbruin , 
neus gewoon, mond klein , kin -rond, zwarte ringbaard, aan
gezicht ovaal, kleur gezond, is dun van haar? —' 

Werd veroordeeld: 30 Maart 1859 door liet provinciaal ge-» 

Geheim Xeghto. [ D fl aflevering 
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rechtsbof in Groningen , wegens medeplichtigheid aan diefstal, 
21 December 1864 en 2 Februari 1865 door de rechtbank te 
Groningen, wegens diefstal en mishandeling, 28 April 1869 
door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens het 
des bewust gebruik maken van een vervalscht onderhnodsch 
geschrift, 11 Juli en 30 September 1874 door de rechtbank 
te Assen wegens bedelarij en gewelddadigheden jegens bedie
nende beambten , 14 April 1875 , 29 Juli 1876 , 7 October 1878 
en 4 Januari 1882 door dezelfde rechtbank telkens wegens 
bedelarij en 8. Maart 1883 door het gerechtshof te Arnhem 
•wegens schriftelijke voorwaardelijke bedreiging met" brand
stichting, respectievelijk tot 6 en 3 maanden en 15 dagen 
celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 6 maanden gevangenisstraf, 
4 maal 1 dag gevangenisstraf met last tot opzending naarde 
bedelaarsgestichten en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 8 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht. 

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

Hij kan schrijven. v 

. N°. 399. BOON, J o h a n n e s F r e d e r l k , oud 49 jaar, tim
merman , ongehuwd, Protestant, geboren te Heusden , laatst 
gewoond hebbende te Delfshaven, lang 1.69 meter, baar 
bruin, wenkbr." blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond , baard donkergrijs , aangezicht 
vol, kleur gezond, is kaalhoofd ig: — 

Werd veroordeeld: 20 November 1S73 door het provinciaal 
gerechtshof in Zuidholland-wegens valschheid in geschriften 
tot 4 jaar gevangenisstraf; 21 Februari 1884 door de recht
bank te Rotterdam wegens oplichting tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 10 Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-

' kas naar Delfshaven begeven. 
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meu

belmaker werkzaam. 
Hij kan schrijven. 

K°.400. BERG, Andries H'yizes V a n d e a , oud 39 jaar, 
wagenmaker, gehuwd, Protestant, geboren te Üldeboorn , laatst 
gewoond hebbeD^e te Koudum,lang 1.70 meter,haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein T 
kin spits , baard zónder, aangezicht .ovaal, kleur geiond : — 
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Werd veroordeeld: 9 Maart 1871 door de rechtbank te Leeu
warden , wegens oplichting tot één maand celstraf; 11 Maart 
1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal hij 
nacht in een bewoond huis tot 5 jaar tachthuisstraf. 

Hij. wordt den 11 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar "Workum begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 401. JVOUMEIV, CornelisFrancfscns, oud24jaar, 
stukadoor, ongehuwd. Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen bruin ,sneus spits, mond gewoon , 
kin rond, knevel dun en zwart, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: —' 

"Werd veroordeeld: 27 Juni "1878 door het gerechtshof te 
's-üravenhage, 19 December 1882 door de rechtbank te Rot
terdam , 13 Maart 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage , 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenis
straf, 183 dagen en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 13 Maart a. s. uit de cellulaire gevaDgenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. » 

N°. 4 0 2 / H E C K E , "Victor Marie Van, eigenlijk genaamd 
DEMOL, FBEDERIK AUGUSTE, oud 44 jaar, zonder beroep, ge
huwd , Roomsen-Katholiek, geboren te Brugge, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam , lang 1.75 meter-, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogeu "bruin, neus on mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd 17 Maart 1830 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens het namaken van éen stempel of'werktuig van een 
gezagvoerend, lichaam en het gebruik maken daarvan tot 5 
jaar tuchthuisstra f veroordeeld. 

Hij wordt den 17 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 
54 dagen subsidiaire gevangenisstraf te Amsterdam zijne uit
gaanskas in ontvangst nemen. 
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Zijn gedrag ip de gevangenis was vrij goed. Hij was voort
durend ziek. 

Hij kan schrijven en spreekt Fransen. .* 

N°. 403. STRC1KJIAX, P l e t e r A b r a h a m , oud 30 jaar , 
varenagezel, ongehuwd, Protestant, geboren te VHssingen , 
zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus groot, mond gewoon , 
kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 26 September 1876 door het hoog militair 
gerechtshof, wegens diefstallen, 31 October 1881 door de recht- • 
bank te Utrecht wegens landlooperif, 22 Maart 1884 door het 
gerechtshof te 's-G'ravenhage wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar celstraf, 3 maanden gevangenisstraf met last tot 
opzending naar de bedelaarsgestichten en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 22 Maart a.s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zijn uitgaaoskas aldaar in ont
vangst nemen. 
* Zijn gedrag in de gevangenis was goed- Hij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N9. 404. S T K 1 A T E \ , S t e p h a n u s H u b c r t u s , oud 38 
jaar, daglooner, ongehuwd, Roomsch~Katholiek, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Epen, gemeente "Witteen, lang 
X-*̂ 8 meter, haar .en wenkbr» blond, voorhoofd smal, oogen 
bruin, neus breed, mond klein , kin rond, baard zonder , aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 9 April 1874 door het hoog militair ge
rechtshof en 6 Maart 1877 door de rechtbank te Maastricht 
wegens diefstal, 16 April 1877doordezelfde.rechtbankwegens 
bedelarij, 9 October 1877 en 4 Augustus 1879 door dezelfde 
rechtbank-, 9 Augustus 1877 en 18 September 1879 door hec 
gerechtshof te 's Hertogenbosch, driemaal wegens diefstal en 
eens wegens diefstal van vee m de weide, respectievelijk tot 
3 jaar,gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 14 dagen gavange-
nisstraf, 3 , 8 en 7 maanden celstraf en 5 jaar tucnthuisstraf. 

Hij wordt den 31 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uttgaanskas 
naar 's Hertogenbosch begeven. 

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

Hij kan schrijven, ;-- , 
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K°. 405. WOEKKOM, Adrlanus T a n , oud 47 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Driel, laatst ge-, 
woond hebbende te Heerewaarden , lang 1.90 meter, baar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus klein, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 2 Februari 1865 door de rechtbank te 
Tiel wegens verwonding tot 6 weken gevangenisstraf; 31 
Maart 1874 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 
wegens moedwilligen doodslag tot 12 jaren tuchthuisstraf. 

Hij genoot 12 maanden afslag; wordt den 5 April a. s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvaDgst zijner uitgaanskas naar Heerewaarden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 406. WEETER1>*G , Hermanns Johannes Alher-
<us Van d e , oud 31 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomscb-
Katholiek , geboren en laatst gewoond hebbende te Amster
dam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
rond , oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard 
zonder , aangezicht o?aal, kleur gezond : — 

Werd 31 Maart 1880 door den krijgsraad in het 4de milit. 
arrondissement te Haarlem, wegens diefstal bij nacht in een 
bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 9 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

IS0. 407, R1ESMEIJER, Dirk Corne l i s , oud 34 jaar, 
opperman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.602 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, mond groot, 

Geheim Regüter. [ V i e r d e a f l e r e r i n g , ] 
Vierde jaargang* L ° • 



22 

Kin spits f baard blond om de kin met knevei, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken boven het linkeroog: — 

Werd veroordeeld: 3 September 1863 en 6 Juli 1869 door 
de rechtbank te Rotterdam , 11 October 1872 door het hoog 
militair gerechtshof, 7 Maart 1876 door de rechtbank te Rot
terdam , 23 April 1877 en 28 Mei 1880 door het gereohtshof 
te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf, 2 jaar kruiwagenstraf, 
3 maanden celstraf, 2 en 6 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 15 April a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 408. STEEHOUWER, Bas t iaan A d r l a n u s , oud 
37 jaar, arbeider , gehuwd, Protestant, geboren te Alblas-
serdam, laatst gewoond hebbende te Delfshaven, lang 1.71 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin , 
neus gewoon, mond klein, kin breed, baard blond om de 
kin met knevel, aangezicht rond, kleur gezond, heeft een 
litteeken boven het rechteroog: — 

"Werd veroordeeld: 20 November 1873, 24 October en 28 
December 1875 door de rechtbank te Rotterdam, 12 October 
1876 en 28 Mei 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 , 3 en 2 maan
den celstraf, 2 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 15 April a. s. uit de strafgevaogenis te Boom 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 409. P A N D E R S , B e r n a r d u s , oud 43 jaar .arbeider f 
weduwnaar, Roomsen-Katholiek , geboren te Cuijk , laatst 
gewoond hebbende te Haps, lang 1 66 meter, baar en wenkbr-
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blond, voorhoofd boog , oogen blauw, neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, 'aangezicht ovaal, keur gezond: — 

Werd 13 October 1875 door hek provinciaal gerechtshof in 
Noordbrabant wegens doodslag van een jonggeboren kind tot 
10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 16 April a.s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Meppel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 410. VELTJIEïJEU, J o h a na e s , oud 36 jaar, was 
hoofd besteller der posterijen, gehuwd, Protestant, geboren, te 
Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.72 
meter, haar en weDkbr. rossig, voorhoofd gewoon, oogen 
blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 21 April 1880 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens poging tot diefstal bij nacht in een bewoond huis met 
behulp van valscbe sleutels en binuenbraak tot 5 jaar tucht
huisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 21 April a. s. uit de strafgevangenis te Zeen-
warden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Delft begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als 
mngazijnkuecht werkzaam. 

Hij kan schrijven. * 

N°. 411. 1IAASEVELT, Jacobns , oud 40 jaar, kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.45 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond, heeft eenboogen rug: — 

Werd veroordeeld: 14 Februari 1866 door de rechtbank te 
Amsterdam , 30 October 1866 door die te Rotterdam, 27 Fe
bruari 1867 en 18 October 1870 door het provinciaal gerechts
hof in Noordholland, telkeos wegens diefstal; 11 October 1876 
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door de rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik van ver
trouwen, 26 April 1877 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon "na 
vroegere veroordeeltng, respectievelijk tot 45 dagen celstraf, 
6maanden, 2en5 jaar, 4 maanden gevangenisstraf en 8 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 24 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 
4 maanden gevangenisstraf te Amsterdam zijne uitgaanskas 
in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hg is sluw en 
gemeen. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 412. MJJLFAIT , Tlctor Cyrille , oud 30 jaar , koper-
gieter , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Wevelghem, lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd lang , oogen blauw , neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 16 Augustus 1879 door den krijgsraad te Weltevreden 
wegens diefbtal met braak in een bewoond huis tot 5 jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. # 

Hij wordt den 30 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en als vreemdeling, over de grenzen des 
Rijks gebracht. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen. 
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door de rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik van ver
trouwen, 26 April 1877 door het gerechtshof te 'a Gravenhage, 
wegens diefstal "bij Dacht door meer dan een persoon *na 
vroegere veroordeeling, respectievelijk tot 45 dagen celstraf, 
6 maanden, 2 en 5 jaar, 4 maanden gevangenisstraf en 8 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 24 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal na bet einde der nog te ondergane 
4 maanden gevangenisstraf te Amsterdam zijne uitgaaoskas 
in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is sluw en 
gemeen. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N\ 412. MAJLFAIT, Ylctor Cy r i l l e , oud 30 jaar , koper
gieter , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Wevelghem , lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd lang, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 16 Augustus 1879 door den krijgsraad te "Weltevreden 
wegens diefbtal met braak in een bewoond huis tot 5 jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. , 

Hij wordt den 30 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en als vreemdeling, over de grenzen des 
Rijks gebracht. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen. 
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N°. 413. OMMEN, Wouter Van, oud 66 jaar, timmer
man , gehuwd, Protestant, geboren te Eenmes, laatst gewoond 
hebbende te Baarn, lang 1.77 meter, haar en "wenkbr. grys» 
voorhoofd rond, oogen'bruin, neus stompen verminkt, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 16 October 1866 door den Hoogen Baad der Nederlanden 
wegens het aan een bedienend beambte in het waarnemen van 
zijn dienst moedwillig toebrengen van kwetsuren tot 20 jaren 
tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 21 maanden afslag, is den 28 Maart jl. na gratie 
bekomen te hebben , uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaauskaa naar 
Baarn begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was 
als timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. -

K°. 414. POL , J a n , oud 48 jaar, molenaarsknecht, we
duwnaar, Protestant, geboren te Niekerk, laatst gewoond 
hebbende te Oosterwijtwerd , lang 1.72 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen bruin , neus spits, mond ge
woon , kin spits, baard zonder, aangezicht breed, kleur ge
zond , heeft een litteeken aan den hals: — 

"Werd veroordeeld: 17 November 1869 door de rechtbank te 
Groningen en 18 Januari 187i door bet provinciaal gerechtshof 
in Groningen wegens diefstal, 24 April 1879 door de rechtbank 
te Groningen , wegens oplichting en diefstal, 5 Juni 1879 door 
het gerechtshof te Leeuwarden wegens valschheid in onder-
handsche geschriften en oplichting, respectievelijk tot 6 maanden 
celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar celstraf en 5 jaar tucht
huisstraf. 

Hij is den 28 Maart jl. na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar 1c Zandt begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. aflevering.] 
Vierde jaaj'gang. L J ° ' 
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N°. 415. BELÏNFAtfTE , Abraham, bijgenaamd NAPPI , 
oud 66 jaar , verver , gehuwd , Roomsch-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.57meter« 
haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogea bruin, 
neus stomp, mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht 
rond, kleur gezond, he3ft een litteeken aan het voorhoofd*. — 

"Werd veroordeeld: 26 Juli 1870 door de rechtbank te Rot
terdam , wegens diefstal, 21 November 1872 door die te Tiel, 
wegena diefstal en bedelarij, 3 December 1872, 5 Februari 
1877, 26 Maart 1879 en 22 Juni 1881 door de rechtbank te 
Amsterdam telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maan
den gevangenisstraf, 8 maanden en 1 jaar gevangenisstraf, 
1 jaar celstraf, 2 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij is den 29 Maart jl . na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 416. GODDIJi \ , Thomas P e t r u s , oud44jaar, blee-
kersknecht, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Leiden, lang 1.60 meter, baar en wenkbr. 
blond, voorhoofd ovaal, oogen grijs, neus gewoon, mond groot, 
kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
heeft een lit teeken aan het voorhoofd: — 

Werd veroordeeld: 6 Juni 1862 en 23 October 1863 door de 
rechtbank te Leiden, 15 November 1865 door die te Botter-
dam t 14 Augustus 1868 en 4 April 1872 door het provinciaal 
gerechtshof in Zuidholland en 30 Januari 1879 door de recht
bank te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk, 
tot tweemaal 1 jaar celstraf, 18 maanden, 3 , 5 ea 6 jaar en, 
8 maanden gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 31 Maart jl. na g-raMe 
bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen 
en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leiden 
begeven. 

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

Hij kan schrijven." 
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N°. 417. HOOGH, Dirk Van der , oud 33 jaar, varens* 
gezel, ongehuwd, Protestant, geboren te Dordrecht, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en 
wenkhr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin breed, blonde knevel, aangezicht rond, kleur 
gezond, heeft een litteeken onder het linkeroor: — 

Werd veroordeeld: 7 December 1870 door de rechtbank te 
Dordrecht, 25 Januari 1872 en 11 November 1875 door het 
provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 17 Juni 1880 door het 
gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot l/, jaar celstraf, 3 , 4 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot een maand afslag , is den 4 April jl. uit de straf
gevangenis te Hoorn ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij wa3 als 
wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 418. 31EIADERTS , J a n Hendr ik , oud 31 jaar, 
scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.69 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd gewoon, oogen lichtbruin, neus en-mond 
gewoon, kin rond, baard blond om de kin, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een litteeken op de rechterwang: —-

Werd veroordeeld: 12 Juni en 10 Juli 1879 door de recht
bank te Amsterdam, 14 September 1880 door het gerechtshof 
te Amsterdam, telkens wegens diefstal, 21 December 1881 
door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij, 11 April 
1882 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 maal 183 dagen celstraf, 1 jaar celstraf, 
6 weken en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij is den 11 April j \ . uit de strafgevangenis te Hoorn ont
slagen en zal na het einde der nog te ondergane 4 maanden 
celstraf te Amsterdam zijne uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven* 

tt°. 419. D I J K , Hendrik T a n , oud 36 jaar , arbeider, 
oDgehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
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te Winschoten, lang 1.66 meter, haar en wenkur. blond, 
voorhoofd smal, oogen lichtbruin , neus dik , mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 19 Juni 
1868 wegens diefstal en landlooperij , 21 Januari 1870 wegens 
landlooperij, 4 Maart 1870 wegens diefstal, door het provin
ciaal gerechtshof in Groningen 11 Februari 1874, door de 
rechtbank te Winschoten 20 Augustus 1878, door het ge
rechtshof te Leeuwarden 11 September 1880, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 4 maanden en tweemaal2 
jaar gevangenisstraf, 9 maanden celstraf en 5 jaar gevange
nisstraf. 

Hij genoot 5 maanden afslag, is den 14 April jl. uit de 
strafgevangenis te Hoorn ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Winschoten begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N°. 420. R I J N , Roelof Tan, oud 63 jaar, timmerman, 
gehuwd, Roorasch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Utrecht, lang 1.595 meter, haar donker blond; 
wenkbr. blood , voorhoofd laag, oogen grijs, neus breed, mond 
gewoon , kin -breed, donker blonde bakkebaarden, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht 1 Februari 
1855, 23 November 1865 en 22 October 1868 telkens wegens 
diefstal, 21 Maart 1872 wegens landlooperij, 23 November 
1872 wegens diefstal, 3 Januari 1874 wegens landlooperij, 24 
December 1874 wegens diefstal en 27 Mei 1880 wegens dief
stal met braak en inkliraming, respectievelijk tot 2 jaar ge
vangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 jaar en 3 maanden gevange
nisstraf, 1 jaar celstraf, 3 maanden , 3 en 5 jaar gevangenis
straf. 

Hij genoot 6 weken afslag, is den 15 April jl. uit de straf
gevangenis te Hoorn, ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijuer uitgaanskas naar Utrecht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 



29 

N°. 421. GALEV, Pleter Petrus Van, oud 40 jaar, 
smid, ongehuwd , Roomsen-Katholiek , geboren te Rotterdam, 
laatst gewoond hebbende te Delfehaven, lang 1.66 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd breel, oogen grijs, neus breed 
en dik, mond gewuon, kin breed, baard blond om de kin 
met knevel, aangezicht rond , kleur gezond , heeft een h'ttee-
ken aan het voorhoofd. 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
holland 25 Februari 1864 -wegens diefstal, 27 April 1869we
gens rebellie, 20 Juni 1870 wegens diefstal, door de recht
bank te Rotterdam 29 Juni 1878 en door het gerechtshof te 
'sGravenhage 23 Juni 1879 telkenn wegens diefstal/respec
tievelijk tot 2 jaar, 6.maanden en 5 jaar gevangenisstraf, 2 
maanden celstraf en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij genoot 9 maanden afslag, is den 20 April jl. uit de 
strafgevangenis te Hoorn ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner mtgaanskas naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was met 
de werkzaamheden van gasfitter en lantaarnopsteker belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 422. BOXTEL, Jacobus T a n , oud 58 jaar,wever, 
gehuwd, Roomsch-Ratboliek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Uden , lang 1.63 meter, baar grijs, wenkbr. bruin , 
voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd na te voren 22 maal wegens mishandeling en diefstal 
gevonuisd te zijn geweest, 24 Juni 1852en 13 December 1866 
door de. rechtbank te *s Hertogenbosch, wegens diefstal en 
mishandeling, 21 April 1880 door het gerechtshof te 's Her
togenbosch, wegens diefstal bij nacht, veroordeeld respectieve
lijk tot 2 en 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 3 Mei a. s. uit de strafgevangenisstraf te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter' ontvangst zijner uit-
gaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in, de gevangenis was vrij goed. Hij was als 
spoelmaker werkzaam. '. 

Hij kan niet schrijven.-
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N°. 423. KORTE , Willem I red e rik t oud 37 jaar, 
voermansknecbt, gehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd-hoog, oogen blauw, neus spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur gezonci: —• 

Werd 4 Mei 1880 door het gerechtshof te Amsterdam wegens 
diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als 
magazijnknecht werkzaam. 

Hij. kan niet schrijven. 

K». 424. S lUUEMmOtK , Ctfjsberfus , 'oud 51 jaar , 
korenverschieter, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 
Nieuwer Amstel, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
lang 1.68 meter, haar en wenkbr..blond, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een breuk: — 

"Werd 4 Mei 1880 door het gerechtshof te Amsterdam wegens 
diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt deu 4 Mei a. s. uit de strafgevangenis, te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 

» Nieuwer Amstel begeven. 
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als 

reiniger werkzaam. 
Hij kan schrijven. 

Nö. 425.WASSINK, Willem, oud 34 jaar,kleermaker, 
* 1' gehuwd, Roomse h» Katholiek, geboren te Angerlo , laatst ge

woond hebbende te Delft, lang 1.71 meter, baar en wenkbr. 
• bruin , voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond klein, 

kin rond, baard blond, aangezicht rond, kleur gezond: — 
•Werd veroordeeld;. 18 Augustus 1866 door het provinciaal 

gerechtshof in Gelderland, wegens schennis der eerbaarheid, 3 
April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valsch-
heid in geschrift, 5 Mei 1884 door de rechtbank ,te 's Graven-

- * - * * • • . * 
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hage wegens diefstal, respectievelijk tot 10 jaar tuchthuisstraf» 
4 maanden en 1 jaar celstraf.. 

Hij wordt deo 5 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Delft begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 426. BEERTHÜ1XE!V, H e r m a n n s , oud 28 jaar , 
varensgezel, ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Montfoort, lang 1.65 meter, haar bruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin ? neus klein, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is pokdalig: — 

"Werd veroordeeld: 23 Mei 1881 en 7 Januari 1884 door de. 
rechtbank te Utrecht wegens oplichting, respectievelijk tot" 
2 jaar en 1 jaar en 4 maanden" celstraf. 

Hij wordt den 7 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenisstraf 
te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met 
verschillende werkzaamheden belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 427. H E E M S K E R K , Godf r i ed , oud 41 jaar, wever, 
ongehuwd , Eoorasch-Katholiek , geboren en laatst gewoond 
hebbende te Nederweert, lang 1.69 meter, haar én wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus gewoon , mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Roermond 29 No
vember 1870, 6 Maart 1867, 9 September 1873; door het pro
vinciaal gerechtshof in Noordbraband 10 October 1872,21 Juli 
1874; door het gerechtshof te 's Hertogeabosch 19 October 
1876, 14 September 1882 en door de rechtbank te Roermond 
6 Mei 1884, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 
maanden , 10 dagen, 8 en 6 maanden , 2 jaar celstraf, 5 jaar 
tuchthuisstraf, 8 maanden en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt, den 7 Mei a. al uit-de cellulaire, gevangenis te. 
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Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Nederweert begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 428. VLIET, Adrianus Tan der, oud 44 jaar, kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar donker grijs, 
wenkbr. bruin, voorhoofd ovaal, oogen blauw, neus groot, 
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 14 November 1863 door den krijgsraad 
in de 3de militaire atdeeling, wegens misbruik van vertrouwen, 
29 Maart 1871 en 22 April 1874 door de rechtbank te Amster
dam , 5 Mei 1879 en 19 Juni 1882 door het gerechtshof te 
Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot2jaar 
gevangenisstraf, 7 maanden celstraf, 5 jaar en tweemaal 3 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 10 Mei a. s. uit de strafgevangenis -te Koorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als toezichter 
bij de kleermakerij werkzaam. 

Hij kan schrijven. -

N°. 429. GROOT , Reinier Cornel is De , oud 49 jaar , 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Ingen, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht rond , kleur gezond: — 

Werd 11 Februari 1871 door het provinciaal gerechtshof in 
Zuidholland 'wegens gewelddadigheid jegens een bedienend 
beambte in het waarnemen zijner functiëi tot 15 jaar tucht-
buisstraf veroordeeld. . - . ^ 

Hij genoot; 9 maanden aTslag , wordt den 17 Mei a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter' 
ontvangst zijner uitgaanskas. naar Lienden begeven.-
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was ziekenop-
passer. 

Hij kan schrijven. 

N°. 430. J O N G , J a n B e , oud 32 jaar, schrijver, gehuwd , 
Protestant, geboren te Hoogwoud, laatst gewoond hebbende 
te Alkmaar, lang 1,68 meter, haar bruin, wenkbr. blond, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 5 Maart 1878 door de rechtbank te Alk
maar , 27 Februari 1882 door het gerechtshof te Amsterdam 
en 20 Mei 1884 door de rechtbank te Alkmaar, telkens wegens 
oplichting, respectievelijk tot 1 maand, 2 en 1 jaar celstraf. 

Hij woidt den 23 Mei a.s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-

kas naar Alkmaar begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 431. K A P P E L H O F , F r e e r k , oud 32 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Farmsum, laatst verpleegd 
te Veenhuizen, lang 1.617 meter, haar donkerbruin,wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogen licht grijs, neus gewoon, mond 
klein, kin rond, blonde ringbaard met knevel, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, mist den middelsten vinger vau den 
linkerhand: — 

Werd veroordeeld : 18 Maart 1874 door den krijgsraad te 
Leeuwarden , 30 October 1875 door de rechtbank teAppinge-
dam, 11 Octuber 1877 door het gerechtshof te Leeuwarden 
en 23 Mei 1883 door de rechtbank te Assen , telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, ljs jaar cel
straf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 23 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgèatichten teruggebracht. 

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

Hij kan schrijven-
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Nü. 432. LiXGBEEK Pleter , oud 43 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Slochtereo, laatst verpleegd 
te Ooimerschans, lang 1.78 meter, baar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd hoog , oogen blauw, neus spits, mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: 15 Juni 1859 door de rechtbank te Gro
ningen, wegens verbreking van afsluiting, 25 November 1874 
door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal t 
2 October 1879 door de rechtbank te Haarlem, wegens bedelarij 
en 27 Mei 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 15 dagen celstraf, 5 jaar tucht-
huisstraf, 15 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tuctithuisstraf. 
Hij wordt den 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 

ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
.Groningen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij was onver
schillig. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

ls°. 433- L.OOIS , Jaeob , oud 31 jaar, verver, ongehuwd, 
Protestant, geboren te Borne, laatst gewoond hebbende te 
Hengelo, lang 1.65 meter, haar én wenkbr. blond,voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus klein , mond gewoon, kin rond, 
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond , de linkerhand 
is misvormd: — 

Werd veroordeeld: tweemaal doof de rechtbank te Almelo, 
wegens oplichting en wegens diefstal en 29 Mei 1884 door 
de rechtbank te Breda, wegens diefstal, respectievelijk tot llJ3 
jaar celstraf, 2 jaar gevangenisstraf en:1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 29 Mei 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 met ver
schillende, werkzaamheden belast. 

Hij kan schrijven. 

K°. 434. ftCHREUDER, Hetfer, oud 27 iaar, koopman , 
ongehuwd, Israëliet, geboren te Gorinchem, laatst gewoond 
hebbende te Haarlem, lang 1.705 meter, haar donkerbruin , 
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wenkbr. blond , voorhoofd laag , oogen donker grijs, neus en 
mond gewoon , kin. rond t blonde riugbaard, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 28 Juni 1871 en 2 April 1872 door de 
rechtbank te Gorinchem, 22 April 1880 door de rechtbank 
te 's Hertogenbosch , 16 Maart 1881 door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch , 29 Mei 1883 door de rechtbank te 's Her
togenbosch , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maan
den celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, Va jaar celstraf en twee-' 
maal 2 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 435. BOI iST lER, J o h a n n e s , JTacobus, oud 57 jaar , 
koopman, weduwnaar, Protestant, geboren te Leiden, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.679 meter, haar 
donkergrijs , wenkbr. blond , voorhoofd ovaal, oogen bruin, 
neus groot, mond gewoon , kin rond, donker grijze bakke
baarden , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 28 October 1847 en in Januari 1870 door 
de rechtbank te 's Gravenhage, wegens bedelarij, 27 Augustus 
1875 en 10 Juli 1877 door de rechtbank te Utrecht wegens 
oplichting, 18 Januari 1879 en 17 Augustus 1881 door het 
gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in geschriften 
en het desbewust gebruik maken van een valsch onderhandsch 
geschrift, zesmaal gepleegd, respectievelijk tot tweemaal 6 
maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden celstraf,2en 
4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 31 Mei 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 
zeilmaker werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 
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IT. 436. KRABMAN, Ciradas ChrUt lanu» Hendr lku9, 
oud 27 jaar, scheepstimmerman , ongehuwd, Protestant, ge
boren te Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Lent, lang 
1.72 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen 
bruin , neus grout, mond gewoon , kin rond , baard zonder, 
aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem, 26 Juli 
1881 wegens diefstal, 3 Mei 1882 wegens oplichting, 18 De
cember 1883 wegens diefstal, 13 Mei 1884 wegens oplichting, 
respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaar celstraf, 2 maanden 
gevangenisstraf en 1 jaar celstraf. 
. Hij wordt 31 Mei a. s uit de cellulaire gevangenis te Rot

terdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Lent begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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h°. 437. N1COL.A , G e r a r d u s , oud 45 jaar, koopman, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
s Gravenhage, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. grijs, voor
hoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd den 20 December 1878 door het gerechtshof te *s Gra
venhage wegens valschheid in geschriften tot 7 jaren tucht-
huisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 25 Maart jl. na gratie 
hekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was op den 
duur door ziekte verhinderd te werken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 438. BOOM, Wilhelmus AiUonfe, oud 48 jaar, 
tapper, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te *sGravenhage, lang 1.70 meter, haar en wenkbr, 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein 
kin rond, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 14 Juli 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
.wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 6 jaren tuchthuis-
straf veroordeeld. 

Hij is den 28 Maart jl. na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Leeuioarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wa3 best. Hij deed als zieken-
wachter dienst. ; 

Hij kan schrijven. 

N°. 439. GEYEUS DEUNOOT , CornclU Johaa .oud 
40 jaar, handelaar in effecten, gehuwd, Protestant, geboren 
te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Rotterdam,lang 1.74 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, 
neus groot, mond klem, kin spits, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

***** W " ' [Zesde aflevering.] 
Vterde jaargang. *• ° * 
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Werd 13 December 1878 door het gerechtshof te 's Graven-
hage wegens bedriegelijke bankbreuk tot 7 jaren tuchthuis-
straf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 28 Maartjl. nagraMe 
bekomen te hebbeD, uit de strafgevangenis te Leemoar&en ont
slagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Nijmegen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis ïvas uitmuntend. Hij was 
als reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

JN°. 440. P I E T E R S , Jacobus Theodorus , oud 32 jaar, 
kopergïeter, gehuwd, Eoomsch-Katnoüek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Groniugen, lang 1.72 meter, haar en 
wenkbr. blond, "voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 10 Juni 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegeüs het namaken van zilveren gangbare muntspeciën tot 
5 jaren tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 28 Waart. j ! . na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en beeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 441. P IJNENBURG, Lconardus HXarinus, oud 
56 jaar , varensgezel, ongehuwd, JRoomsch-Katholiek,geboren 
te 's Hertogenbosch , laatst gewoond hebbende te Hoorn, lang 
1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, "kleur gejond; — 

Werd veroordeeld: 22 September 1847 en 4 Juli 1851 we-
grens diefstal, 21 Augustus 1856 wegens landlooperij en dief
stal telkens door de rechtbank te 's Hertogenbosch j 5 Maart 
1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens dief
stal , 27 December 1875 door dat in Noordholland wegens 
Verwonding en 8 Maart 18^8 door het gerechtshof te Amster-
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dam wegens opzettelijke brandstichting, respectievelijk tot 2 
jaar, driemaal tot 5 jaar en eens tot drie maanden gevange
nisstraf en 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij is den 28 Maart jl. na gratie bekomen te hebben, uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in de gevaogenis was zeer goed. Hij was als 
spoeimaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 442. TESTERS, Petrus I lendrlcus , oud 44 jaar, 
boekdrukkersknecht, ongehuwd, Roomsen-Katholiek,geboren 
te Hontenisse, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang1 

1.60 meter, naar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
bruin , neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: 2 November 1864 door de rechtbank te 
Zutphen, 9 April 1868, door die te 's Hertogenbosch, 16 
Januari 1872 door die te Eindhoven, 8 October 1874 door die 
te Rotterdam, 31 Juli 1878 door die te Assen, telkens wegens 
bedelarij; 18 Mei 1874 door de rechtbank te 'sGravenhage, 
26 Augustus 1874 en 25 April 1878 door die te Amsterdam, 
18 Juni 1876 door die te Leeuwarden telkens wegens diefstal — 
en 17 Augustus 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot 8 da
gen , driemaal 14 dagen, ö en 3 maanden gevangenisstraf, 
I maand en 3 maanden celstraf, 9 maanden gevangenisstraf 
en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag1
1 is den 19 Mei jl. uit de straf

gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven-

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

Hij kan schrijven. 

JN°. 443. KUITER, J a n W i c h e r s B e , o u d 26jaar, hout
draaier, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter -t haar en wenkbr. 
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bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd 10 November 1880 door deu zeekrijgsraad aan boord 
van 2. M. wachtschip'te "Willemsoord wegens desertie in tijd 
van vrede en acht verschillende diefstallen tot 5 jaar tucht-
huisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 27 Mei jl. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 444. BOLDER, Wil lem Johaones , oud 27 jaar , 
stukadoor, ongehuwd, Protestant, geboren te Breda, laatst 
gewoond hebbende te 'sGravenhage, lang 1.67 meter, haar 
en .wenkbr. blond , voorhoofd rond , oogen blauw, neus lang, 
mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 11 December 1876 door den zeekrygs-
raad aan boord van Z. M stoomschip de Citadel van Antwer
pen wegens diefstal, 15 April 1880 door de rechtbank te 
sGravenhage wegens misbruik van vertrouwen en 29 Mei 
1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid 
ia geschrift, respectievelijk tot2 jaar gevangenisstraf, 1 maand 
en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt. 4 Juni a. s uit de cellulaire gevangenis te Rot
terdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 'sGravenhage begeven. 
• Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer

maker werkzaam. 
Hij kan schrijven. 

N°. 445. WORT, Wi l l em Frederlk T a n , oud 36 jaar, 
behanger , ongehuwd, Protestant, geboren te Haarlem , laatst 
gewoond-hebbende te 'sGravenhage, lang 1.725 meter, baar 
en wenkbr. zwart / voorhoofd smal, oogen bruin, neus en 
mond gewoon', kin rond, zwarte ringbaard met knevel, aan
gezicht ovaal, kleur gezond, loopt aan den rechterkant mank; P* 



41 

Werd veroordeeld: 6 December 1866 door de rechtbank .te 
Haarlem wegens diefstal, 11 Met 1869 door bet provinciaal 
gerechtshof in Noordbolland, 11 December 1873 en 18 No
vember 1880 door de rechtbank te Haarlem telkens wegens 
oplichting respectievelijk tot 6 maanden celstraf, 3 jaar en 
tweemaal 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 5 Juni a.s. uit 
de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich tér ont
vangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

Nu. 446. TOBIAS, P i e t e r J a c o b u s , oud 30 jaar, ma
chinist , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhage, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog , oogen bruin, neus gewoon , mond 
klein , kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , is pokdalig: — 

Werd veroordeeld: 14 Mei 1881 door het gerechtshof te 
's Gravenhage wegens diefstal, 12 Februari 1883 door de recht
bank te 's Gravenhage wegens het helen van gestolen voor
werpen en 26 Juni 1884 door het gerechtsgof te 's Graven
hage wegens diefstal, respectievelijk tot ljt jaar en tweemaal 
tot 1 jaar celstraf. 

Hij woidt den 12 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar 's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mat
tenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

IS0. 447. SCHAAF, Wi l l em Tackles D e , oud 46jaar , 
verver, weduwnaar, Protestant, geboren te Franeker, laatst 
gewoond hebbende te Sneek, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd laag , oogen blauw , neus spits , mond ge
woon , kin spits, baard rossig, aangezicht lang,.kleur gezond: — 

Werd 24 April 1866 door het provinciaal gerechtshof in 
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Friesland wegens moedwilligen manslag gevolgd door diefstal 
tot 20 jaren tuchthuisstraf. veroordeeld. 

Hij genoot 10V- maand afslag*» wordt den 16 Juni a. s. 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zijn 
tritgaanskas aldaar in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was beat. Hij is opvliegend. 
Hij "was als verver werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°.448. HïXMICl^Frieder lch Wilhelm, oud 65 juar , 
koopman, ongehuwd, Protestant, geboren te Wilmeroth (Nassau) 
laatst gewoond hebbende te Zutphen, lang 1.69 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus en 
mond gewoon, kin rond, baard ronder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft zeere oogen en een breuk: —• 

Werd veroordeeld: 11 Januari 1839 en 15 Januari 1841 
door bet provinciaal gerechtshof in Gelderland, 10 Maart 
1852 en 10 Augustus 1858 door de rechtbanken te Zutphen 
en te Almelo, 13 Januari 1862 door het provinciaal gerechts
hof in Overijssel, 25 October 1866 en 11 Juni 1874 door dat 
in Gelderland telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 
en 8 jaar tucbthuisstraf,5 jaar en tweemaal 3 jaar gevangenis
straf , 7 en 12 jaar tuchthuisstraf* 

Hij genoot 12 maanden afslag, wordt den 17 Juni a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Zutphen begeven. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsclv 

N°. 449. LOOtf, Josephus Tan, oud 33 jaar, fabriek
arbeider , ongehuwd, Roomsen-Katholiek , geboren en laatst 
gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezpnd: ~- . « 

Werd 15 • September 1880 door het gerechtshof te 'a Her-
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togenbosch wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tucht-
huisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maandea afslag, wordt den 17 Juni a. s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven. 

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

Hij kan schrijven. • 

N°. 450. COTVSTAKDSE , Willem, oud 26 jaar, smid , 
gehuwd, Protestant, geboren te Brouwershaven, laatst ge
woond hebbende te Schoonhoven, lang 1.70 meter, haar 
bruin , wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 14 Juni 1876 door den krijgsraad te 
's Hertogenbosch, 20 Mei 1880 en 16 September 1881 door de 
rechtbanken te Breda en Middelburg, 27 December 1883 door 
het . gerechtshof te 's Gravenhage telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, 2 maanden gevange
nisstraf, 1 jaar en 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 19 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam'ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Schoonhoven begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 451. BOGET, eigenlijk genaamd BOGGET , Gerrit, 
oud 34 jaar, venter, ongehuwd, Roomseh-Katholiek, geboren 
te Amsterdam , laatst gewoond hebbende te Haarlem., lang 
1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen 
blauw , neus klein, mond gewoon , kin smal, blonde ring-
baard met knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heefteen 
litteeken op het linkeroog en een klier aaa den hals: — 

"Werd veroordeeld: 19 Juli 1865 door de rechtbank te Am
sterdam , 27 Augustus 1868 door het provinciaal gerechtshof 
in Noordholland wegens ' diefstal, 9 November 1869 wegens 
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misbruik van vertrouwen, 21 Dec. 1869 wegens diefstal, 24 
Juli 1873 wegens misbruik van vertrouwen, 10 April 1877 
weg*ens diefstal telkens door de rechtbank te Arasterdam en 
20 Juni 1882 door die te Alkmaar wegens diefstal f respec
tievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 3 en 8 maanden 
celstraf, 2 jaar, 2 jaar en 8 maanden en tweemaal 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Boom 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 452. KOC§, Frans Hendrik , oud 31 jaar, stukadoor, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. donker 
bruin, voorhoofd gewoon, oogen lichtbruin, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard blond om de kin met knevel, aan
gezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 7 Januari 1879 door het Hoog Militair 
gerechtshof in Ned. Indiê", 20 Juni 1883 door de rechtbank 
te Amsterdam wegens diefstallen, respectievelijk tot 3 jaar 
kruiwagens traf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Eaorn 
ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 3 maan
den celstraf, krachtens vonnis der rechtbank te Amsterdam 
van den 28 September 1882, te Amsterdam zijne uitgaanskas 
in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als bor
stelmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 453. GKOSZE NIP F ER., Bernardus Franoiscos , 
oud 36 jaar, commissionair, gehuwd, Boomsch-Katholiek, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1,69 meter, haar bruin, -wenkbr. lichtbruin, voorhoofd rond, 
oogen blauw, neus en mond, gewoon, kin rond, blonde knevel, 
aangezicht ovaal, kleur.gezondi — 
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Werd veroordeeld: 1 November 1870 door het provinciaal 
gerechtshof in Noordholland , wegens oplichting en vatschheid 
in geschrift, 4 Maart 1872 door hetzelfde hof en 17 Januari 
1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens oplich
ting, 11 December 1882 door hetzelfde hof wegens misbruik 
van vertrouwen, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 jaar en 
6 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 2 jaar en 8 
maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 23 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 454. SUIS MA W , Eduard , oud 23 jaar, schoenmaker, 
ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd laag, oogen bruin, neus groot, mond gewoon,kin 
rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaal-
hoofdig: — 

"Werd veroordeeld : 7 Maart 1878 door de rechtbank te Rot
terdam , 6 October 1881, 29 Juni 1882 en 27 Juni 1884 door 
het gerechtshof te 'sGravenhage telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 2 maanden, */, jaar en tweemaal 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 27 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaan sk as in ont
vangst nemen. 

Hij was in het begin onverschillig en deed herhaalde po
gingen tot zelfmoord. Later was zijn gedrag goed. Hij is sluw. 
Hij was als kleêrlapper werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N". 455. BOLHOTE9T, Wil lem , oud 43 jaar, stukadoor, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd smal, oogen grijs , neus en mond gewoon, kin spits, 
baard zoDder, aaugezicht ovaal, kleur gezond: — 
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' "Werd 29 Juni 1875 door het provinciaal gerechtshof in 
Noordholland 'wegens het namaken van zilveren nationale 
gangbare muntspecien tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuw
arden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 456. MACEWIEZ, Charles d e , oud55jaar, grond
eigenaar, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Proudzij 
(Rusland) zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, haar 
en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oegen blauw, neus lang, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd 21 April 1881 door het gerechtshof t e ' s Hertogenbosch 
wegens het desbewust zich bedienen van valsche authentieke 
en publieke geschriften, tot 5 jaar tuchthuisstra? veroordeeld. 

Hij is den 29 Mei jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling 
over de grenzen de3 Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis -was goed. Hij was met het 
snijden van kleedingstukken belast. 

Hij kan schrijven en spreekt Fransen. 

N°. 457. GRIMMELJ JKHUIZEN , J o h a n n e s , oud 39 
jaar, verver, ongehuwd , Boomsch-KatboUek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.60 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen Wauw , neus lang, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd 30 September 1880 door het gerechtshof te 's Crraven-
hage wegens bedelarij en hét plegen van een daad van geweld 
tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot drie maanden afslag, wordt den 2 Juli a.s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuioarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven* 

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

Hij kan schrijven. 

N°. ASS. SIERIOXS, J a n CJeorge, oud27 jaar, werkman, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond 
hebbende te Nieuwer Amstel, lang 1.615 meter, haar donker 
blond, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen lichtbruin 

Geheim Register. [Zevende aflevering.] 
Vierde jaargang. L anc»w^ e . j 



| 

48 

S ft Kr 5S3? •>rond'baard zonder' •"** 
h«7l£ ^ ? f

0 r d e e l d : 9 November 1876 door den krijgsraad in 
12 A ^ i l m ^ r e , a p r o ^ ^ n t te Haarlem wegeufdiefstal; 
l i a t £ •• 5 ? ? . h , r t ^echtshof te Amsterdam, wegens 
t t f J * n *ef3te ; 7 Juni 1882 door de rechtbank te 
Amsterdam, wegens diefstal respectievelijk tot 18 en 6 maan
den celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 6 Juli a.s. uit de strafgevangenis te Boorn 

oppeimagntefkza
Damdr ^ ^ ^ * " " " f ! P ™ 3 a l s 

Hij kan schrijven. 

S ' . a t H Q B ï , Corne l i s , oud 49 jaar, arbeider 
gehuwd Roomsch-Katholiek, geboren te Ttfonster, l aa t t 
fn W ^nVh h e ^ b e ï !? e t 6 ^ " ^ l a D e I-M «wier, haar en en wenkbr blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, 
^zond g - r ~ ' d z o n d B r ' aaDgezicht ovaal,kleur 

W e r d 2J Juni 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
wegens feitehjkheid tegen de eerbaarheid, tot 5 jaar tucht-
hwsstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 10 Juli a.s. uit de strafgevangenis te Leeu
warden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uiteaanskas 
naar Naaldwijk begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N*. 460. C A » F B M of K A S P E R S , A n n e , oud60 jaar 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst 
gewoond hebbende te Dieren, lang 1.69 meter, haar en wenkbr 
bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus gewoon, mond 
groot, km rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur &e* 
zond: — . e 
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Werd 9 October 1873 door het provinciaal gerechtshof ia 
Gelderland wegens moedwillige mishandelingen en verwon
dingen tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 11 Juli a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvaogst zijner uitgaanskas naar Dieren begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met bo
bijnen werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

Nn. 461. »ORI MEIJER, Johan Hendr ik , oud24jaar, 
sjouwerman, ongehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam, 
laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.735 meter, haar 
zwart, wenkbr. donker, voorhoofd laag, oogen donker grijs, 
neus gewoon, mond breed, kin rond, blonde knevel, aange
zicht rond, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 28 
Februari, 12 Juli en 13 September 1877 wegens diefstal, 28 
December 1877 wegens landlooperij, 9 December 1878 wegens 
diefstal, 11 Juni 1879 en 25 Mei 1880 wegens landlooperijj 
door het gerechtshof te Amsterdam 30 Augustus 1882 wegens 
landlooperij en diefstal, respectievelijk tot 2 maanden, 2 maal 
1 maand celstraf, 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 
tweemaal 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending 
naar de bedelaarsgestichten en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 14 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 462. BEEK, Antonle Casper Cornells , oud 30 
jaar, horlogemaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren 
te Groningen, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.77 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen licht 
bruin, neus groot, mond klein, kin rond, blonde knevel, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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"Werd veroordeeld: 15 Februari 1877 door het gerechtshof 
te Amsterdam wegens valschheid in geschrifte, diefstal en 
misbruik van vertrouwen, 7 Juni 1878 door den krijgsraad 
te 'sHertogenboscb, wegens misbruik van vertrouwen, 11 
September 1878 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 
wegens valschheid in geschrifte, in 1882 door het Landesge-
richt te Kleef, wegens misbruik van vertrouwen, 30 Augus
tus 1882 door bet gerechtshof te Amsterdam, wegens be-
driegelijke oplichting, respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf, 
1 jaar, 4 maanden en 3 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als blik
slager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 463. LOOMAXS, Pleier , oud 68 jaar, sjouwerman, 
weduwnaar, Roomsch-Katholiek', geboren te Rotterdam, laatst 
verpleegd te Ommerschans, lang 1-60 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen licht bruin, neus breed, mond 
gewoon, kin rond, douker grijzen ringbaard met lpevel, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, de pink aan de linkerhand 
is stijf en hij is kaal hoofdig: — 

"Werd veroordeeld: 29 Juni 1880 door het provinciaal ge
rechtshof in Zuidholland, wegens valschheid in geschrifte, 
29 December 1874 door de rechtbank te Rotterdam wegens 
diefstal, 26 October 1882 door die te *a Gravenhage wegens 
bedelarij; 18 Juli 1883 door bet gerechtshof te Arnhem we
gens schriftelijke voorwaardelijke bedreiging met brandstich
ting, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 4 
maanden celstraf, 15 dagen gevangenisstraf met last tot op-
zending naar de bedelaarsgestichten en 2 jaar gevangenisstraf. 

•Hij wordl; den "18 'Juli a. s. uit dè strafgevangenis te Boom 
'ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was 
aardappelschiller-

Hij kan niet schrijven. 
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H 464. B R O a U E T , Banie l J o s e p h , oud 37 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Kathoïiek, vreemdeling, 
lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, 
oogen bruin , neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht bedekt, kleur gezond, is op borst en armen ge-
tatoueerd: — 

"Werd 10 Juli 1878 door den krijgsraad te velde te Kotta 
Radja, wegens moedwillige brandstichting en insubordinatie 
tot 6 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 19 Juli a. s* uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des 
Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is opvlie
gend. Hij was als schoenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 

N°. 465. IiJJVDMAUr, Lammert Geert*, oud 40 jaar, 
arbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Rottevalle, laatst 
gewoond hebbende te Houtegehage, gemeente Smallingerland, 
lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, 
oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 27 Juli 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tucbthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt deo 27 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Zeeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar 13 rag ten begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. ]3ij was als wever 
werkzaam. I MÊa 

Hij kan schrijven. 

N°. 466. M E I J E R , W i l l e m , oud 35 jaar, schilder, onge
huwd, Protestant, geboren en laatst gewooad hebbende te 
Amsterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bïond, voor
hoofd hoog, oogen blauw, neus tm mond groot, kin rond, 
baard blond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 21 November 1882 en 27 Augustus 
1884 door het gerechtshof te Amsterdam: ̂ n" te 'sGravenhage 
wegens diefstal, telkens tot 1 jaar celstraf. 
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' , Hij woidt den 29 Juli a. e. uit de cellulairs gevangenis te 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte luci-
| fersdoqsjes. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 467. NACfEL, J o h a n n a , oud 40 jaar, publieke vrouw , 
weduwe, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond heb
bende te Leeuwarden, lang 1.5'2 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon , 
kin rond, aangezicht Tol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 25 Oct. 1^74 door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland wegens dieftal met geweldpleging en 
10 Augustus 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegeDS 
diefstal telkens tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Zij wordt den 10 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
's Bertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst barer 
uitgaanskas naar Leeuwarden begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Zij is driftig 
van aard. Zij verrichte breiwerk. 

Zij kan schrijven. 

N°. 468. BUITENWEG, F ranc l s cus J a c o b u s H e r m a 
nus , oud 35 jaar, schip persknecht, ongehuwd, Protestant, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Leiden, lang 1.68 
meter, haar rossig, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauw, neus groot, mond klein , kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 7 September 1871 en 9 April 1875 door 
het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 12 Augustus 1880 
door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 en 4 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tucht
huisstraf. 

Hij wordt den 12 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zijn uitgaanskas te Leiden in 
ontvangst nemen. ^ ^ H 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 469. ELSTKODT, J o h s n n e s Marie Conradus , 
oud 26 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Satholiek, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 

Geheim Register.- { M a t e a f l e v e r i l ï g > ï 

Vierde jaargang. L ° ' 
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blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, hij is op den rechterarm ge-
tatoueerd: — 

Werd veroordeeld: 28 Augustus 1879 door den zeekrijgsraad 
te Willemsoord wegens desertie, 15 Maart 1881 door het ge
rechtshof te Amsterdam wegens diefstal en oplichting, 13 
Augustus 1884 door hetzelfde hof wegens valschhetd in geschrift, 
respectievelijk tot 1 , 2 en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 13 Augustus a. s. nit 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 kleêr-
lapper werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 470. V U L D E R S , C h a r l e s , oud 54 jaar, verver, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te St. Nicolaas (België) 
zonder vaste woonplaats, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus dik, mond groot, 
kin breed, baard donker grijs, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: blijkens extract arrest, door het hof te 
Gent en door dat te Antwerpen wegens diefstal telkens tot 
15 jaar tuchthuisstraf; 20 September 1881 door het gerechts-
le Arnhem wegens veertien wanbedrijven van diefstal tot 4 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 18 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen ea als vreemdeling over de grenzen des Rijks 
gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht en onzedelijk. Hij 
is valsch, sluw en zeer gevaarlijk. Hij was als bobijner werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 

N°. 471. F A B E R , J a n D o u n e s , oud 40 jaar, smids-
knecht, gehuwd , Protestant, geboren te Lekkum, laatst ge
woond hebbende te Curnjum gem. Leeuwarderadeel, lang 1.70 
meter, haar rossig, wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogan 
blauw, neus groot, mond klein t kin rond , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werï 20 November 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden 
"wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. . 

Hij genoot drie maanden afslag , wordt den 22 Augustus 
a. s, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zul 
zijn nitgaanskas aldaar in ontvangst nemen. 

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

Hij kau schrijven. 

N°. 472. VOLDERS, J a c o b Godfried, oud 51 jaar , 
koekbakker, gehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te Maas
tricht, zonder vaste woonplaats, laDg 1.70 meter, haar eu 
wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, 
mond klein , kin rond t baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, mist de voorste vinger der rechterhand. 

Werd veroordeeld: 23 Juli 1874 en 28 Mei 1875 door de 
rechtbank te Maastricht, wegens landlooperij en bedelarij tot 
45 en 7 dagen celstraf met last tot opzending naar de oede-
laarsgestichten; 25 Augustus 1880 door het gerechtshof te 
s Hertogenbosch wegens schriftelijke bedreiging met brand
stichting tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 25 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Maastricht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met bet 
vlechten van spart werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

Nn. 473. A U N K , Jfacobus T h e o d o r u s J o l i a n n e » , oul 
42 jaar, hofmeester, ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.52 meter, 
haar en weakbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus 
gewoon , mond klein , kin rond, blonde knevel, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, heeft hooge schouders en is getatoueerd 
op den rechterarm: 

"Werd veroordeeld ;. door de rechtbank te Amsterdam, 30 
October 1866 wegens diefstal, 4 October 1871 wegens ver
wonding, 5 November 1872, 29 Januari'1873 en 1 Juli 1874 
wegens landlooperij, 11 April 1876 wegens diefstal; door de 
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rechtbank te Rotterdam, 21 Maart 1878 wegens diefstal, door 
die te Amsterdam 1 Juni 188 L wegens beleeaiging met woor
den van een bedienend beambte in functie, door bet gerechts
hof te Amsterdam, 2 Augustus 1881 en 8 October 1883, 
wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting en diefstal, 
respectievelijk tot 6 en 9 maanden celstraf, 4 , 3 en 1 maand 
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 jaar en tweemual 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 28 Augustus a. s. uit de st-afgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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K°. 474. DB BOER, Gerardus , uud 28 jaar, landbou
wer, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Ten Boer, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, 
haard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd 6 Maart 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens 
opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N». 475. TAW IiEüVBW, Dirkje, oud 24 jaar, arbeid
ster , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Ede, lang 1.54 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin 
ronl, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 30 December 1876 door de rechtbank te 
Arnhem wegens diefstal, 22 December 1881 door het gerechtshof 
te Arnhem wegens valschheïd en oplichting , ] 9 December 1882 
en 19 Augustus 1884 door de rechtbank te Arnhem wegens 
diefstal, respectievelijk tot 4 maanden gevangenisstraf, 8 maan
den en tweemaal tot 1 jaar celstraf. 

Zij wordt den 6 September a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te utrecht ontslagen en zal haar uitgaanskas aldaar in ont
vangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij verrichte naai
werk. 

Zij kan niet schrijven. 

N°. 476. WIER1MGA, CornelU, oud 46 iaar, arbeider, 
ongehuwd Protestant, geboren te Uithuizen, laatst gewoond 
hebbende te Leeuwarden, lang 1.747 meter, haar lichtblond, 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs , neus breed, mond 
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gewoon, kin rond, baard ros&fchtjg .om dè^kin met knevel, 
aangezicht ovaal, kleur gezoüd: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appïngedam, 17 
Augustus 1857 wegens mishandelingen 13 Januari 1865 wegens 
oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Groningen 22 

1 Februari 1865 wegens diefstal; door de rechtbank te App'ïn-
' gedam 7 April en 16 November 1871 wegens oplichting j door 

het gerechtshof te Leeuwarden 1 Maart 1877 en door dat te 
Amsterdam 11 September 1883 wegens diefstal; respectievelijk 
tot 3 jaar gevangenisstraf, 6 maauden celstraf, 5 jaar tucht-
huisstraf, 6 maanden celstraf, 5 jaar gevangenisstraf, ti jaar 
tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 11 September a. s. uit de strafgevangenis té 
Hoorn ontslagen en zal zijn uitgaanskas Èe Uithuizen in ont
vangst nemen. 

Zijn- gedrag in de gevangenis -was zeer slecht. -Hij H vaïsch. 
Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan niet schrijven* 

. N \ 477. M I E Z E R , H e n d r i k , oud 40 -jaar , touwslager , 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Gouda, laatst ver
pleegd te Veenhuizen , lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen bruin , neus groot, mond klein , kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist 
een gedeelte van den wijsvinger der rechterhand: — ' 

"Werd veroordeeld: door de rechtbanken te 's Graven hage, 
Arnhem , Eindhoven, Utrecht en Assen wegens bedelarij en 
ïandlooperij, 11 September 1880 door het gerechtshof te Leeuwar
den wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthutS3traf. 

Hij wordt den 11 September a.s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Zwolle begaven. 

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

Hij kan .schrijven. 

N*. 478. B O C E R S / « F a n , oud 27 jaar, timmerman , Onge
huwd, Roörasca-Katholiek f geboren en laatst gewoond heb
bende te Etten ,'* lang I.JJ3 metéir, haar en wenkbr. blond t 
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voorhoofd gewoon, oogén blauw, xieus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 30 Augustus 1879 door den krijgsraad in het 2de 
militaire arrondissement te 's Hertogenboseh,. wegens twee dief
stallen en desertie tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 12 September a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden onstlagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar' Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag- in de gevangenis was slecht. Hij is sluw. Hij 
was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 479. BREBfER, Kar e l Johannes Gustaaf, oud 41 
jaar, blauwverver, obge'iuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.675 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd hoog , oogen lichtblauw, neus dik, 
mond gewoon , kin breed , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft ee~n litteeken aan de rechterwang en gaat 
zwaar, is lam aan de rechterzijde als gevolg eener beroerte: — 

"Werd veroordeld: 5 Augustus 1873 door de rechtbank te 
Arnhem , 22 Februari 1877 door het gerechtshof te Arnhem, 
13 December 1881 door de rechtbank te Arnhem, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden, 2 en 4 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij genoot drie maanden afslag, wordt den 14 September 
a. s. uiï de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zij oer uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N°. 480. FCCHS, Karel F r e d e r i k C h r l s t l a a n , oud 48 
jaar, scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren te Amster
dam , laatst gewoond hebbende te Kotterdam, lang 1.62 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, pogen bruin, neus 
groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank - te Amsterdam , 5 
November 1862 wegens diefstal, 10 Juni 1873 en 15 Juli 1875 

6 1 
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wegens landlooperij ', door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 
28 Juli 1876 wegens valschheid in geschriften; door de recht
bank te Amsterdam 3 Januari 1877 wegens diefstal, door het 
gerechtshof te Amsterdam 9 September 1878 wegens misbruik 
Tan vertrouwen , 24 Maart 1880 wegens landlooperij , door het 
gerechtshof te 'sGravenbsge 16 December 1880 wegens dief
stal van vee in de weide, respectievelijk tot 3 jaar, 3 maanden 
en 1 maand gevangenisstraf , 1 jaar, 6 maanden, 1 jaar en 
4 maanden celstraf, 14 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tucht-
huisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 17 September a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven, 

NV 481. TIIANtfHACSEK , H e n r l , oud 31 jaar, colpor-
teuT , gehuwd ,Roomsch-KathoUek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus gewoon , mond kleinr 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 13 Maart 1877 door de rechtbank te Rot
terdam, wegens desertie van boord, 19 December 1878en27 
December 1883 door het gerechtshof te 'sGravenhage wegens 
valschheid in geschriften, respectievelijk tot 1 maand, 1 jaar 
en 18 maanden celstraf. 

Hij wordt den 22 September a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 482. FAGCJ, J o h n , oud 49 jaar I tolk en schilder, 
ongehuwd , Protestant, geboren te Vlissingen , zonder vaste 
woonplaats, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd smal, oogen grijs, neus gewoon , mond klein j kin rond , 
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld: 9 December 1862 door den krijgsraad te 
'sGravenhage, wegens het zich bedienen van een valsche verlofpas 
en desertie; 8 Maart 1876 door het gerechtshof te Amsterdam 
"wegens valschheid in openbare geschriften; 22 December 1880 
door dat te 'a Hertogenbosch wegens voorwaardelijke bedreiging 
met woord bij naamloos geschrift, respectievelijk tot 3 jaar 
kruiwagenstraf, 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 23 Septembera.s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Vlissingen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

TT. 483. WESTEAOOItP, Cornells Johannes , oud 52 
jaar, timmermao, ongehuwd. Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar don
kergrijs , wenkbr. blond , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus 
breed , mond gewoon , kin spits, blonde ringbaard , aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 17 Augustus 1858 en 31 Januari 1860 
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland , 9 Juli 1868 
door de rechtbank te Amsterdam, 26 Juni 1872 door het 
provinciaal gerechtshof in Noordholland , 10 October 1877 en 
29 December 1880 door de rechtbank te Amsterdam , telkens 
wegens diefstal, repectievelijk tot- 1 jaar celstraf, 8 jaar tucht
huisstraf , 3 jaar gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 en 
5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 30 September a. s. uit 
de strafgevangenis te Moorn ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wa3 zeer goed. Hij was als 
onderkok werkzaam. 

Hij kan schrijven. 





63 

~N°. 484. K l i E l f f H A N , P e t r u s P a u l a s , oud 44 jaar, 
sjouwerman , ongehuwd, Protestant, geboren te Amsrerdam, 
laatst gewoond hebbende te Hoorn, ]aDg 1.687 meter, haar 
donkerblond , wenkbr, blond, voorhoofd gewoon, oogen licht 
blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal,, kleur gezond: — 

AVerd veroordeeld: 17 Augustus 1863 door den krijgsraad 
te Haarlem, 1 Februari 1865 door de rechtbank te Amsterdam, 
2 April 1867 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland, 
21 Mei 1872 door de rechtbank te Amsterdam, 24 Juni 1872 
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 25 October 

vl876 dcor de rechtbank te Amsterdam , 11 November 1879 
floor het gerechtshof te Amsterdam , 12 Juli 1881 door de 
rechtbank te Haarlem en 3 October 1883 door die te Amster
dam , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar krui-
wagenstraf, 6 maanden celstraf, 3 jaar, tweemaal 2 jaar en 
ééns 3 jaar gevangenisstraf, 18 maanden celstraf, 1 en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 3 October a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zïjn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
wasscher werkzaam." 

Hij kan schrijven. 

N°. 485. B O E R K A M P , J a n W i l l e m , oud 36 jaar, venter, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Hooge Smilde, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 14 November 1864 en 15 Mei 1872door 
de rechtbadk te Assen, wegens diefstal, 16 November 1876 
door het gerechtshof te Arnhem, wegens gewelddadigheid 
jegens beambten en 14 October 1880 door het gerechtshof te 
Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand cel
straf, 1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 5 jaar tucht-
huisstraf. 

Geheim Register. ' [ r u ^ , 8 ^ 
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Hij wordt den 14 October a. s. uit de strafgevangenis te 
L°euwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaan ska 3 naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K<\ 488. ALTEN BERG, Hendrik, oud 33 jaar, meubel
maker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Zaandam, lang 1,57 meter, baar en wenkbr. 
blond, voorhoofd lang, ougen blauw, neus dik, mond klein, 
kin rund, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 30 Maart 1870 door het provinciaal ge
rechtshof in Noord holland , 26 September 1877 en 13 Januari 
1831 door de rechtbank te Amsterdam telkens wegens diefstal 
respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 9 maanden celstraf 
en. 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 15 October a. s. 
uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven. 

Zijn gedrag* in de gevangenis was vóór den hem toegekenden 
afslag zeer goed doch later slecht. Hij is onverschillig. Hij 
was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. - • 

N°. 487. HOMtETIl , Francl.*cus, oud 49 jaar, koip-
mit), gehuwd, Protestant, geboren te Goingarijp, gem, Do-
niawerstal, laatst gewoond hebbende te Akmarijp, gem. 
Utiogeradeel, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blund, voor
hoofd smal, oogeti grijs, neus en mond kleiu, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —*-

Werd 23 Januari 18*0 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegens enkele bankbreuk en belriegelijke bankbreuk tot 
6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot y maanden afslag, wordt 25 October a.s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst aijner tütgaanskas naar Goingarijp begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij.was 
als boekbinder werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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K°. 488. 3 W I N K E L 9 , F r a n c l s , oud 42 jaar, fabriek
arbeider , gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Uden, laatst; 
gewoond hebbende te 's Hertogenbosch, lang 1,64 meter, haar 
en weokbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zouder, aangezicht rond, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 19 December 1871 door het provinciaal 
gerechtshof m Noordbrabant en 21 October 1880 door het 
gerechtshof te 's Hertogenbosch,-wegens diefstallen, telkens 
tot 5 jaar tuchtbuisstraf. 

Hij wordt den 27 October a, s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag i n d e gevangenis was vrij goed. Hij was als 
wever werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

K0.-489. HA.9I, GerrUJe , oud 40 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Deventer, lang 1,65 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd laag , oogen blauw, neus kleiu, mond gewoon, kin 
rond, aangezicht breed, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 5 December 1865 en 15 October 1873 
door de rechtbank te Deventer, October 1884 door die te 
Zutphen, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar 
en 7 maanden gevangenisstraf en tweemaal tot 1 jaar celstraf. 

Zij wordt den 27 October a. s uit de cellulaire gevangenis te 
Utrecht ontslagen en zal haar uitgaanskas aldaar in ontvangst 
nemen. 

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

Zij kan schrijven. 
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N°. 490. WÖ1.TEBS, J e a n Gerard Hubert oud "75 
jaar , bankier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Venlo, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
grijs , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd 7 Februari 1884 door het gerechtshof te Arnhem we
gens bedriegelijke bankbreuk tot 6 jaar tucuthuisstraf veroor
deeld. 

Hij is den 12 September jl. na gratie bekomen te hebben, 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden- ontslagen en. heeft zich 
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Venlo begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was door 
ziekte verhinderd te werken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 491. COENEÏtf, Cornelis Johannes , oud 28 jaar, 
schoenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbeude te's-Gravenhage, lang 1.73 meter, haar en 
wenkbr. donker bruin, voorhoofd gewoon , oogen donker bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond, licht blonde knevel, aan
gezicht ovaal, kleur gezond, pink en vinger aan de rechter
hand zijn stijf; — 

Werd veroordeeld: 5 Febr. 1874 door de rechtbank te 's Gra
venhage, 10 Oct. 1878 dnor die te Rotterdam , 27 Oct. 1879 
door het gerechtshof te 's Gravenhage, 27 Bec. 1880 en 16 
Juni 1882 door de rechtbank te 's Gravenhage en 21 Bec. 
1883 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 5 maan-
den, 1 jaar , 183 dagen en 1 jaar celstraf en 2 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt den 1 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 's Gravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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lijk tot 1 maand , 2 , 4 maanden, 1 maand, 2 jaar en 3 
maanden gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 4 maanden, I 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 13 November a. 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 staat be
kend als een vechtersbaas. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 494. ELDERFVG, LUKJe, oud 75 jaar, zonder be
roep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewooüdheb
bende te Leeuwarden, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. grijs, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, 
kin spits, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 20 April 1857 door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland, 12 Juni 1878 en 15 Nov. 1884 door 
de rechtbank te Leeuwarden, telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt den 15 November a. s. uit de strafgevangenis te 
V Hertog enbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 
uitgaanskas naar Leeuwarden begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij verrichte brei
werk. 

Zij kan schrijven. 

N°. 495. J A M l i \ , E l i sa W i l h e l m , oud 38 jaar , kleer
maker , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te'sGraven-
hage, laatst gewoond hébbende te Amsterdam, lang 1.64 
meter, haar en wenkbr. donkerbruin , voorhoofd breed," oogen 
donkerbruin , neus groot, mond gewoon , jkin rond, baard 
donkerbruin om de kin met knevel, aangezicht lang, kleur 
gezond, heeft een vlakje op de recbterbovenlip: — 

Werd veroordeeld: 14 Juni 1865 en 14 Aug. 1867 door 
het provinciaal gerechtshof in Noordholland wegens valseh-
heid in geschriften, 26 Febr. 1868 door de rechtbank te &ut-
pben wegens poging tot ontvluchting, 30 Mei 1876 door den 
krijgsraad te Haarlem wegens 2de desertie, 23 Maart 1881 
door het gerechtshof te Amsterdam wegens bedelarij, 22 Nov. 
1882 door dezelfde rechtbank wegens diefstal, landloopertj en 
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N3. 492. IIERMSEX, J o h a n n e s G I j s b e r t u s , oul31 jaar, 
borstelmaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Ba
tenburg , laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1 68 
meter , baar bruin , wenkbr. blond, voorhoofd hoog , oogeu 
blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder,aan
gezicht smal, kleur bleek, heeft aan den hals een litteekeo 
en mist het linkerbeen: — 

Werd veroordeeld: 18 April 1877, Maart 1882 eu 5 Febr. 
1884 door de rechtbank te Arnhem, wegens bedrog, diefstal 
en bedrog, Aug. 1877 d.oor het gerechtshof te Arnhem wegens 
diefstal, Nov. J881 door de rechtbank te Kmmerik wegens 
ledrog en 20 Mei 1884 door het gerechtshof te Arnhem we
gens diefstal, respectievelijk tot 45 dagen, 18 en 6 maanden 
celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 maanden gevangenisstraféa 
1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 7 November a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen eu zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Nijmegen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met 
het pluizen van wol werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 403. SNIJDER , J a n , uud 56 jaar, arbeider, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, 
lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voerhoofd hoog, 
oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond , baard 
licht blond om de kin , aangezicht rond, kleur gezond, is 
kaalboofdig: — 

"Werd veroordeeld: 7 Dec. 1853 door het Hoog Militair ge
rechtshof in appel, wegens doodslag en verwonding, tot te 
pronkstelling, brandmerk en dwangarbeid, 27 April en 8 
Juni 1870, 21 Oct. 1871 en 7 April 1875 door de rechtbank 
te Leeuwarden driemaal wegens mishandeling en eens wegens 

ewelddadigheid jegens een bedienend beambte in functie; 
1 Mei 1875 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 

wegens gewelddadigheid jegens een bedienend beambte in 
functie met bloedstorting, 5 Oct. 1878, 19 Juni en 12 Juli 
1880 eu 7 Mei 1881 door de rechtbank te Leeuwarden we
gens gewelddadigheid jegens een bedienend beambte in functie 
en driemaal wegens mishandeling, 20 Dec. 1883 door het 
gerechtshof te Leeuwarden wegens mishandeling, respectieve-

f 
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misbruik van vertrouwen, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 
5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 4 jaar kruiwagenstraf, 
1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf met last tot opzen
ding: oaar de bedelaarsgeaticbten. 

Hij wordt den 24 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten over
gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is onverschillig 
en lui. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven* 

m 496. HfXVOIKT, Martini» van , oud 40 jaar, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Schijudel, lang 1.64 meter, baar en wenkbr, 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 10 Maart 1868 door de rechtbank te 
Eotterdam, 19 Januari 1869 door het provinciaal gerechtshof 
in Noordbrabant, 25 Nov. 1880 door het gerechtshof te's Her-
togenbosch, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maan
den celstraf en tweemaal tot 5 jaar tuehthuisstraf. 

Hij wordt den 25 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Tilburg begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 497. STADT, Co mel is , oud 44 jaar, arbeider, we
duwnaar , Protestant, geboren te Zaandam, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.757 meter, hs&r en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond 
gewoon, kin smal,- lichtblonde rmgbaard met knevel, aan
gezicht ovaal. kleur gezond is hardhoorig: — 
- Werd veroordeeld: 7 Augustus" 1856, 2 April 1857 en 16 
April 1868 door de rechtbank te Haarlem, 14 Febr. 1871 
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 23 Oct. 
1879 en 30 Juni 1880 door de rechtbank te Amsterdam, 2 
•November 1881 en 27 November 1883 door het gerechtshof 
te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 
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en 6 maanden, 2 , en 5 jaar gevangenisstraf, 6 maanden, 1 
jaar en 1 jaar en 6 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij -wordt den 27 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar'Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 498. BRlI . fV Cornells d e , oud 38 jaar, timmer
man , ongehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst 
gewoond hebbende te Woerden, lang 1.67 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 15 April 1873 door den krijgsraad in het 
3de militaire arrondissement te Arnhem, wegens misdaad tegen 
den dienst en insubordinatie, 2') Nov. 1878 en 29 Nov. 1883 
door de rechtbank te Leeuwarden en te Haarlem wegens dief
stal, respectievelijk tot 5 jaar kruiwagenstraf, 1 jaar celstraf 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 29 November a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas 
naar Woerden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N° 499. ÖJEVEWTER, J a n Elfje Tan, oud 37 jaar, 
commissionair, gehuwd, Protestant, geboren te Groningen , 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,60 meter, 
haar rosachtig, wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, 
neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond, is pokdalig en draagt een bril: — 

Werd veroordeeld: in 1880 door het gerechtshof te Am
sterdam wegens misbruik van vertrouwen, 19 Januari 1884 
door dat te 'sGrarenbage wegens medeplichtigheid van be-
driegelijke oplichting, respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf. 
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• Hij -wordt den 29 November a,s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht -ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 
. Zijn gedrag In de gevangenis was goed. Hij verrichte ver
schillende werkzaamheden. 

t -Hij kan schrijven. 

N*. 500. BRIET, J a n G e r a r d u s , oud 57 jaar, voer
man , weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.507 meter, haar en wenkbr. 
blond,* voorhoof 1 laag, oogen blauw,- neus dik, mond gewoon, 
kin bieed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , 
heeft een litteeken aan het voorhoofd: — 

Werd veroordeel 1: 15 Mei 1861 door het proviociaal ge
rechtshof in Noordholland, 'ó Maart 1863, 16 Febr. 1881 door 
de rechtbank te Amsterdam, 10 Aug. 1876 door die te Utrecht, 
22-Aug. en 14 Dec. 1882 door die te Rotterdam en 30 Nor. 
1882 door die te Haarlem, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar celstraf, 3 , 1 en 3 jaar gevangenisstraf, 
i maand celstraf, 1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis wa3 zeer goed. Hij was als 
spoelmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N 501 VANHE5IELHIJCK, J a c q u e s , oud 41 jaar 
geube maker ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren té 
Brussel laatst gewoond hebbende te Kemseke, Jan* 1 80 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, o o g e n W i 
neus en mond gewoon kin rond, haard zonder , aangezicht 
lang, kleur gezond, hij is getatoueerd op heide armen: ~ 

Werd 29 Sept. 1881 door den krijgsraad te Weltevreden 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld! 

Hij is den 2 October jl. na gratie bekomen te hébben, uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen eu als vreemdeling 
over de grenzen des Rijks gebracht. reemaeung 

Zijn gedrag in de gevangenis was seer goed. Hij was als 
meubelmaker werkzaam. J 

Hij kan schrijven, en spreekt Vlaamsen. 

K'. 502. » E K « , J o h a n n e s V a * d e n , oud 31 iaar 
schipper ongehuwd, Roomsch-Katholiek, gebonm en laatst 
gewoond h e b W e te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en 
wenkbr bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon 
T°ond- ~ d z o o d e r ' ««ogeaichtovaal, k W 

Werd veroordeeld , 1 4 Sept. 1875 en 25 Juni 1879 door de 
rechtbank te Amsterdam wegens diefstal, 29 Nov. 1880 door 
het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, mishandeling
en iandloopern 28 Nov. 1883 door de rechtbank te Amsterdam 
wegens oplichting, respectievelijk tot 9 maanden en 1 iaar 
celstraf, 6 jaar gevangenisstraf en 2 jaar celstraf. 

Hij wordt deu 1 December a.a. uit- de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst liiner u>t-
gaanskas naar Amsterdam begeven. , 

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

Hij kan scbrijven. 

K°. 503. HU 1 EBBAND , Ca thar tna Blfsabelh oud 
öy ^aar, dienstbode \ gescheiden echtgenoote van J. F. Hemmes 
Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst gewoond hebbende 
te sCrravenhsge, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. grijs, 
Geheim Register. rrp . . . 
Vierde jaargang, L.rwaalfde adevenng.] 
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voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: 11 Nov. 1872 door de rechtbank te's Gra-
venhage, 6 Dec. 1877 door die te Rotterdam, 5 Januari 1878 
door het gerechtshof te *s Gravenhage telkens wegeus diefstal 
respectievelijk tot 2 en 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tucht-
huisstraf. 

Zij genoot 2 jaar afslag; wordt deo 6 December a.s. uitde 
strafgevangenis te "** Hertogenbo&ch ontslagen en zal zich ter 
ontvangst harer uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met huis
dierst belast. 

Zij kan schrijven. 

K°. 504. JACHER, Gerrlt de , oud 41 jaar, tuinman, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Zoelen (Gelderland),laatst 
gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.628 meter, haar en 
wenkbr. donker bruiD , voorhoofd laag, oogen donker grijs, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard blond om de kin 
met knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : 1 Juni 1882 en 6 Dec. 1883 door de 
rechtbank te Haarlem, wegens diefstal tot 1 jaar celstraf en 
2 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan niet schrijven. 

N°. 505. PAPPELKNÜAM, Franclscus l lendr lkus 
van, oud 29 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-
Katholiek, geboren ie' Amsterdam, laatst gewoond hebbende 
te Botterdam, long 1.715 meter, haar en wenkbr, donker 
bruin, voorhoofd laag, oogen donker bruin, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard blond met knevel, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd Veroordeeld: door de- rechtbank te Amsterdam , 20 
Meï 1868 wegens bedelarij, 19 April 1871 wegens diefstal, 
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door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 16 Mei 1873 
wegens diefstal, aantasting en gewelddadigen wederstand, 
door het gerechtshof te Amsterdam, 2 Februari 1876, 8 en 
27 Dec. 1881 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 14 
dagen gevangenisstraf, 15 dagen en 15 maanden celstraf, 5 
jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 8 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zat zich ter ontvangst zijner uitgaanslqas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 506. V E R S T A P P E N , Maria, oud 71 jaar, zonder 
beroep, weduwe van H. Franzen , Roomsch-rKatboliek, gebo
ren te Hapert, laatst gewoond hebbende te 'sHertogenbosch, 
lang 1.55 meter, haar en wenkbr. (zwart)grijzend, voorhoofd 
laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 31 Mei 1859, 4 Febr. 1879 en 14 Dec. 
1882 door dö rechtbank te 's Hertogenbosch ,25 Mei 1871 door 
het provinciaal gerechtshof in Noordbrabant telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 183 dagen celstraf en twee 
maal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt den 14 December a. s. uit de strafgevangenis te 
's Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in 
ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij verrichte 
naaiwerk. 

Zij kan niet schrijven. 

N°. 507. D A N K , H e n d r i k , oud 39 jaar , horlogemaker, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1.712 meter, haar donker grijs, wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog, oogen donker grijs, neus groot, mond 
klein, kin rond, baard donker grijs met knevel, aangezicht 
lang , kleur gezond , heeft een litteeken aan het voorhoofd: — 

Werd veroordeeld: 2 Juni 1874, 27 Juni 1876, 24Januari 
1879, 9 Sept. 1880 en 16 Nov. 1882 door de rechtbank te 
Amsterdam, 21 Januari 1884 door het gerechtshof te A mater-
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dam in hooger beroep, telkens wegens misbruik van vertrouwen , 
respectievelijk tot 6 weken, 3 maanden, 183 dagen , 1 jaar 
en 183 dagen celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 26 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
uaar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N9. 508. ROOS, Hendrlcus , oud 28 jaar, steendrukken 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, laDg 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen bruin , neus spits, mond gewoon, 
kin rond, lichtblonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 12 Oct. 1869 en 29 April 1873 door de 
recbtbank te Amsterdam, 15 April 1874 en 28Juli 1875door 
het provinciaal gerechtshof in NoorJholland, 5 Febr. 1877 en 
12 Maart 1878 door het gerechtshof ie Amsterdam , telkens 
wegens diefstal, 16 Juni en 18 Oct. 1880 door den krijgsraad 
in bet 4de Militaire arrondissement te Haarlem, wegens desertie 
en 18 Febr. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam in hooger 
beroep, *wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 3 maan
den celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 8 en 9 maanden en 2 
jaar celstraf, 2 maanden detentie, 3 eo 2 jaar gevangenisstraf-

Hij wordt den 27 December a. s. uit de strafgevangeuis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeren. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 509. TEMTB, P l e t e r , eigenlijk genaamd BertusSimon 
Schieveen , oud 32 jaar , kleermaker, ongehuwd, Roomsch-
Katholiek , geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam , 
lang 1.66 meter t haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, 
oog n blauw , wipneus, mond gewoon , kin rond, baard zon
der, aangezicht ovaal, kleur gezond, hij is getatoueerd op 
beide armen: — 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam in 1866 
wegeng diefstal, in 1867 -wegens oplichting, in 1868 -wegens 
valschheid in geschrifte en eeüs wegens oplichting, in 1871 
wegens medeplichtigheid aan diefstal; door de rechtbank te 
Hoorn in 1873 wegens mishandeling en verwonding, door 
het hoog militair gerechtshof in Nederlandsen Indiê 13 Mei 
1881 wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaar, 
20 maanden, 2 jaar, 6 jaar en 8 maanden en 14 dagen ge
vangenisstraf eu 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 30 December a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-" 
kas naar Meppel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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