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K°.510. B A K K E R , Leendert Theodorus, oud 37 jaar , 
straatmaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te *s Gravenhage, lang 1.652 meter, haar 
en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen grijs , neus spits, 
mond klein, kin rond, baard donkerblond om de kin met 
knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: — . 

"Werd veroordeeld: 15 Juli 1859, 12 Maart en24December 
1860 door de rechtbank te 's Gravenhage, tweemaal wegens 
diefstal en eens wegens oplichting; 5 December 1862 en 9 
Januari 1873 door het" provinciaal gerechtshof van Zuïdholland, 
wegens diefstal; 28 October 1872 en 3 Januari 1883 door de 
rechtbanken-te 's Gravenhage en Amsterdam wegens geweld
dadigheid jegens een bedienend beambte in functie en diefstal, 
respectievelijk tot tweemaal zes maanden, 1 jaar gevangenis
straf, 20 maanden opsluiting in een verbeterhuïs, 2 jaar , 1 
maand en 3 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. ,511. D R E N T , «Tacob, oud 45 jaar , arbeider, onge
huwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Steenwijk, lang 1.62 meter, haar grijs, wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin 
rond, blonde knevel, aangezicht -ovaal, kleur gezond, heeft 
een litteeken op de linkerwang: — 

- "Werd veroordeeld: 26 Maart 1863, 8 Juni 1865, 12 A.priL 
^ 8 6 6 , 31 Januari en 17 October 1867, 14 Mei 1868', 30 Mei 
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1872, 27 Maart 1873, 7 Mei 1874 en 8 April 1875 door de 
rechtbank te Zwolle, wegens gewelddadig verzet jegens be
dienende beambten in functie, mishandeling en verbreking van 
afsluiting; 23 October 1879, 6 en 13 September 1883 door de 
rechtbank te Heerenveen wegens gewelddadigheid jegens en 
verwonding Tan een bedienend beambte in functie, respectie
velijk tct 3 en tweemaal 2 maanden, tweemaal 3 maanden en 
2 maanden celstraf, 6 maanden gevangenisstraf en 42 dagen 
celstraf, 6 maanden, 2 en 3 jaar gevangenisstraf , 3 maanden 
celstraf en 2 jaar gevangeniss'raf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed, hij staat be
kend als een dronkaard. Hij was bij de'houtzagerij werkzaam. 

' Hij kan schrijven. 

N6. 512. T E R M E I J , Lodewijk , oud 38 jaar, zonder be
roep , ongebuwd, Roomsch- Katholiek, geboren te Amsterdam , 
zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog , oogen blauw , neu? en kin spits , mond 
klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 26 
September 1876 wegens diefstal en 13 April 1882 wegens land-
looperij en pogiDg tot diefstal, tot 1 jaar celstraf en 4 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 13 Januari a.s. 
uit <le strafgevangenis te Boorn ontslagen en daarna naar de 
bedelaarsgestichten overgebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed 
dienst als ziekenoppasser. 

Hij kan schrijven. 

- K°. 513 L.OREI J , Clir lst taan H ü b c r t , oud 51 jaar, 
kramer t gehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te Witteni, 
laatst gewoond hebbende te Gulpen," lang 1.78 meter, haar 
en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, 
mond klein-, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
rgezond: —. 
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Werd 16 Januari 1879 door het gerechtshof te 'eHertogen-
bosch wegens moedwilligen maanslag tot 7 jaartuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt den 16 Januari a. s, uit de strafgevangenis te Leeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner utgaanskas 
naar.Maastricht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best Hij was als scharen* 
slijper werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 514. AA.RSSEST, Alber tus , zich ook noemende LAM-
BERTUS AARSSEN , oud 46 jaar, arbeider, ongehuwd , Eoomsch-
Katholiek , geboren te Ossenisse, laatst verpleeg-d te Veenhui
zen , lang 1.50 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd lang, 
oogen blauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, ba*ard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een hoogen rug: — 

"Werd veroordeeld: 28 October 18B7 door de rechtbank te 
Goes wegens diefstal; 21 December 1867 en 1 Mei 1871 door 
het provinciaal gerechtshof in Zeeland . wegens diefstal en 
wegens bedelarij en landlooperij; 19 April 1872 door dat in 
Drenthe, wegens schriftelijke bedreiging: met brandstichting; 
21 September 1872 door dat in Zeeland, wegens moedwillige 
brandstichting, respectievelijk tot 6 maanden celstraf, 2 jaar 
en 3 maanden gevangenisstraf en tweemaal tot 7 jaar tucbt-
huisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag*, wordt 19 Januari a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Ossenisse begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als spoeler 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 515. BA.KKER, Ha n u , oud 23 jaar , arbeider,, onge
huwd, Protestant, geboren te Zuidwolde, laatst gewoond heb
bende te Avereest, Tang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon , kin 
rond1, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 24 Maart 1881 en 22 Januari 1885door 
de rechtbank te Zwolle wegens oplichting; 27 Januari 1885 
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door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal; respectie
velijk tot. 2 jaar gevangenisstraf, 8 dagen, en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 27 Januari 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 was als wever 
werkza.am. 

Hij kan schrijven. 

N°. 516. A L T E R , A b r a h a m , oud 45 jaar, opperman, 
•weduwnaar, Israëliet, geboren en laatst gewoond te 's Gra
venhage , lang 1.67 meter , haar en wenkbr. zwart, voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus dik, mond gewoon ,__kin rond, baard 
zwart, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

.. "\Verd veroordeeld; 12 Januari 1871 door het provinciaal ge
rechtshof in Zuidholland; 8 April 1876 door het gerechtshof 
te 's Gravenhage; 30 November 1882 door de rechtbank te 
's Gravenhage telkens wegens diefstal; 28 Maart 1885 door het 
gerechtshof te 's Gravenhage wegens medeplichtigheid aan 
diefstal respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf, 1 jaar, 183 
dagen en 1 jaar celstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis wa3 goed. Hij was met 
wolpluizen werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

IS0.517. JLCTGEXDORFF, R e n s k e , oud25jaar, schoon
maakster., gehuwd, Protestant, geboren te Dokkum, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, haar 
bruin,, wenkbr. blond, voorhoofd laag , oogen blauw., neus en 
mond gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 Maart en 26 April 1§82 en Januari 
1884 "door de rechtbank te Amsterdam r telkens wegens. dief
stal , respectievelijk tot 45 dagen, 1 en 2 jaar celstraf. 

Zij wordt den 30 Januari a. s. uit de cellulaire' gevangenis 
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te Amsterdam ontslagen en zal aldaar hare uitgaanskas in 
ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven, 

N«. 518. F O K K E A S , H a r t , oud 31 jaar , arbeider, ge
huwd , Protestant, geboren te Westergeest, gemeente Kollum , 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam , laDg 1.6131 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus 
dik, mond klein, kin ron i , blonde knevel, aangezicht rond, 
kleur gezond, heeft een litteeken onder de kin: — 

Werd veroordeeld : 3 en 11 December 1879 en 2 Maart 1882 , 
door de rechtbank te Leeuwarden en tweemaal door het ge
rechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal, respectie
velijk tot 3 maanden, 1 jaar en 6 maanden celstraf en4jaar 
gevangenisstraf. 

Hij genoot een maand afslag, wordt den 31 Januari a.s. 
uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was barbier. 
Hij kan schrijven. 

N°. 519. SATVNETÜÏ, P e t r a s , oud 26 jaar: wissel wachter, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Tilburg, laatst 
gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.67 meter, haar en 
wenkbr. „blond, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond 
gewoon, kin, rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 31 Januari 1884 door de rechtbank te 
Utrecht, 13 Maart 1884 door die te 's Hertogenbosch, wegens 
diefstal, tweemaal tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 31 Januari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Utrecht begeven. 

.Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alskoper-
' slager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 520. E B B E , Pief er Hendrik, oud 30 jaar, opper
man , ongehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam, 2onder 
vaste woonplaats, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus breed, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 31 Januari, 20 Maarten 26 Sent. 1877 
en 27 Juni 1878 door de rechtbank te Amsterdam, 26 Juni 
1878 bij twee vonnissen, 26 Febr. 1879 en 12 Maart 188J 
door het gerechtshof te Amsterdam, eens wegens lundlooperij, 
eens wegens brandstichting en zes maal wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 3 maanden, 183 
da^en, 1 jaar, 45 dagen en 2 maanden celstraf en tweemaal 
3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 7 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hooni 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

TS°. 521, PERONf tÉ .Cl i r l s t l aanMat lh l j s , oud 48jaar. 
ketelmaker, gehuwd, Rüorosch-Katholiek,geboren teMaastricht, 
laatst gewoond hebbende te*s Hertogenbosch,lang 1,61 meter, 
haar en weokbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus 
lang , mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 28 Mei 1861 door de rechtbank te Maas
tricht, 22 Febr. en 8 Oct. 1872 door die te 's Hertogenbosch, 
tweemaal wegens vernieling van afsluiting en eens wegens 
mishandeling, 7 Febr. 1878 door het gerechtshof te 's Her
togenbosch wegens poging lot manslag, respectievelijk tot 
3 , 8 en 10 dagen celstraf en 8 jaar tucnthuisstraf. 

Hij wordt den 7 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

Geheim Register. [Tweede aflevering.] 
Vtjfde jaargang. L ° ' . 



8 

Nö. 522. K A T W I J K , F a u l u s v a n , pud 37 jaar,.kan
toorbediende, gehuwd, Protestant, geboren te Schiedam, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1,70 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus spits, 
mond breed, kin rond, baard bruin, aangezicht vol, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 28 Juli 1868 door de rechtbank te Go-
rincbem, 9 Nor. 1878'door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
]4 Febr. 1884 door de rechtbank te Rotterdam en £1 Mei 
1884 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuis-
straf en tweemaal l jaar celstraf. 

Hij vïorÖt den 14 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in 
ontvangst iiemèn. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was rietwerker. 
Hij kan schrijven, 

R°. 523. BRABANDER, FranclscosBernardufHen-
drlcas dfc, oud35 jaar,mandenmaker, ongehuwd, Roomsch-
KathoL'ek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amster
dam , lang 1,682 meter, haar en wenkbr. donker bruin, voor
hoofd laag, oogen donker bruin, neus en mond gewoon,kin 
rond, licht blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond , 
heeft een kippenborst: 

Werd veroordeel!: 9 Juui 1865 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordholland, 16 Maart 1870 door de recht
bank te Amsterdam, 16 Mei 1873 door het provinciaal ge
rechtshof in NoorJhoUand, 2 Febr- 1876 en 27 Dec. 1881 
door het gerechtshof te Amsterdam, telkens "Wegens diefstal, 
21 Aug- 1883 door hetzelfde hof wegens bedelarij gepaard 
met dreigementen door drie personen in vereemging met el
kander en rebellie, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 
1 en 2 jaar celstraf, 5 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf 
en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

_ Hij wordt den 15 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebracht. 

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

Hij kan schrijven» 
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Nö. 524. ÖCir J K E R S , Casper J o s e p H , oud 26 jaar , 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te "Wolvega, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, 
haar en wenkbr. donker blond, voorhoofd breed, oogen grijs, 
neus gewoon, mond groot, kin roud, bruine ringbaard met 
knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 5 Dec. 1871, 31 Maart 1Ö74 en 18 Mei 
1875 door de rechtbank te Amsterdam, 24 Mei 1876 door 
het gerechtshof te Amsterdam , 30 Oct. 1878 door de recht
bank te Amsterdam, 9 Maart 1880 door het gerechtshof te 
Amsterdam , telkens "wegens diefstal, 21 Aug. 1883 door het
zelfde hof wegens bedelarij gepaard met dreigementen door 
drie personen in vereeniging met elkander, respectievelijk tot 
1 jaar celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 1 , 2 , 1 en 2 jaar 
celstraf en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt den 15 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn 
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, in den laatsten 
tijd verbeterd; Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 525 JENDEN, L a m b e r t u s Tan d e n , oud 39 jaar , 
bankwerker, gehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Alkemade, lang 1,68 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon , kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: 13 Aug. 1869 door het provinciaal ge
rechtshof in Zuidholland wegens mishandeling, 18 Febr. 1870 
door hetzelfde hof, 28 Oct 1875 door dat in Gelderland en 
20 Febr. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens 
diefstallen, respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 5 
en 6 jaar tuchthuissfcraf en 2 jaar celstraf. 

s jHij wordt den 20 Febr. a. s. ui t 'de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uirgaans-
kas naar Rijp-"Wetering begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N*. 526. BLAÏVKEX9TEIW, Herman Auguit, oud 47 
jaap, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,68 meter, haar eu 
wenkfcr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond 
klein, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleurgezood: — 

"Werd veroordeeld: 10 Juni 1868door de rechtbank te Am
sterdam en 16 Januari 1877 door het gerechtshof te Arasterdam 
wegens oplichting, 20 Kov. 1877 door de rechtbank te Am
sterdam en 5 April 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 6 maanden celstraf, 
'Z jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt den 22 Febr a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar "Weesp begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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K°. 527. ENGEL.E, Joser CkrJsMaan, oud 32 jaar, 
koetsier, ongehuwd , Protestant, geboren te Stad Ommen , 
laatst gewoond hebbende te 's Graveuhage, lang 1.70 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoufJ rond, oogen blauw, nem 
lang en sp :ts, mond gewoon, kin rond, baard blond, aan
gezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 8 Juni 1882 en 11 Juni 1883 door de 
rechtbank te 's Gravenhage wegens het helen van gestolen 
goederen en diefstal; 23 Februari 1884 en 7 April 1885 door 
het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal t respectievelijk 
tot C weken, 4 maanden en tweemaal tot 1 jaar celstraf. 

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

2ijn gedrag in rle gevangenis was goed. Hij was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 528. OOSTEN, D i r k , oud 56 jaar, koopman, ge
huwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.837 meier, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog1, oogen blauw, neus gewoon, mond 
klein , kin rond , lichtblonde bakkebaarden, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalboofdig : — 

"Werd veroordeeld: 5 September 1860 en 9 April 1862door 
de rechtbank te Leeuwarden wegens diefstal; 12 Juli 1866 
door die te Haarlem wegens oplichting, 11 Mei 1870 door die 
te Sneek wegens mishandeling, 1 Juni 1870 door die te Assen , 
4 Juli 1870 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 29 
Februari 1872 door de rechtbank Ie Sneek, ,10 Juli 1872 en 
7 December 1874 door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland en Friesland f 29 April 1876 door de rechtbank te 
Leeuwarden, 27 September 1879. door het gerechtshof te Leeu
warden, 17 November 1881 door de rechtbank te Heerenveen , 
14 December 1882 door het gerechtshof te Amsterdam telkens 
wegens diefstal en 4 Maart 1884 door hetzelfde hof wegens 
dieftal en valschheid in geschrift, respectievelijk tot 2 maanden 
celstraf, 4 maanden gevangenisstraf, 1 jaar, ' 1,5 dagen, 1 
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•jaar, 7 weken celstraf, 2 jaar , 6 maanden gevangenisstraf, 
-6 maanden celstraf, tweemaal 2 jaar gevangenisstraf, V- en 
1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

, Hij wordt den 6den Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvansgt zijner uitgaanskas 
naar Lemmer begeven. 

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

.'_ Hij kan schrijven. 

N°. 529. P I E T E R S , a a n , oud 34 jaar, werkman , onge
huwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon , kin rond, 
.lichtblonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
litteeken aan het linker voorhoofd; — 

Werd veroordeeld: 4 Januari en 29Maart 1864, 28Novem
ber en 7 December 1865, 27 Juli 1880 en 22 Maart 188*2 door 
de rechtbank te Amsterdam en 9 April 1883 door het gerechts
hof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
4 en tweemaal tot 2 maanden celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 
.45 dagen celstraf, 4 maanden en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 7den Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
'Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 

..naar Amsterdam begeven. 
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 

-zeilmaker werkzaam. 
" Hij kan schrijven. 

N°. 530. POOT ; FrancIseus J a c o l m s , oud 36 jaar, 
-sjouwerman , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en 

-wenkbr. blond , 'voorhoofd l aag ; oogen grijs, neus spits, mond 
klein, kin rond, blonde ringbaardr> aangezicht ovaal, kleur 
-gezond: — . ' . . , . -

\Verd veroorfleeld: 28 Maart 1Ö13 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordholland wegeh&tiié&tal; 16 Juli 1874, 13 
-Febraaxi Bn ;19 Juni 1877 BB % -Növetübef 1878 door de 
rechtbank te Amsterdam wegens openbaar verzet en driemaal 
wegens diefstal, 9 April 1883 door het gerechtshof te Am-
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sterdam wegens dieiljkl, respectievelijk tot 3 maanden cel
straf, 3 maanden gevangenisstraf, 2 maanden, 1 jaar en 183 
dagen celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 7den Maart a s. uit dé strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner -uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 531. TEMMINK, A l b e r t , oud 50 jaar , metselaar, 
weduwnaar , Protestant , geboren te Kaalte, laatst gewoond 
hebbende te Deventer, lang 1.692 meter, haar lichtbruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, .oogen grijs, neus dik, 
mond groot, kin rond, donkergrijze rïngbaard, aangezicht 
rond , kleur gezond ,-is pokdalig ; — 

Werd veroordeeld: 20 December 1855 door het provinciaal 
gerechtshof in Overijssel, 11 Maart 1856 door de rechtbank 
te Deventer en 7 Maart 1883 door die te Zutphen , telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 7 jaar tuchthuisstraf, ll/« 
en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 7den Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Deventer begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N°. 532. BEST, F rede r ik Hendrik Roelof DE, oud 
31 jaar , sigarenmaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, ge
boren en laatst gewoond hebbende .te Rorterdarn, lang 1.65 
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, 
neus gewoon , mond klein , kin spits, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond: —• 

Werd 10 Maart 1881 door het gerechtshof te 'sGravenhage 
wegens bedreiging met moord tot 5 jaar tuchthuisstraf veroor
deeld. 

Hij wordt den lOden Maart a, s. ui t de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Amsterdam -begeven. 
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Zijn gedrag" in de gevangenis was slecht. Hij is gevaarlijk. 
.Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

; N°. 533. KIEVIT», Henri Petra* , oud 49 jaar, horlo
gemaker, gehuwd, Roorascb-Katholiek , gnboren te Ooster-
'wijk, laatst gewoond hebbende te Beesd, lang 1 65 meter, 
haar en" wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus 
smal, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: 20 Augustus 1861 door den krijgsraad 
te 's Hertogenbosch wegens desertie met medeneraiog van goe
deren en misbruik van vertrouwen, 27 Februari 1863, 27 
Juni 1867, 21 September 1869, 22 April 1873en 14Februari 
1878 door de rechtbank te 's Hertogenbosch en 26 Februari 
1885 door die te ï i e l , telkens wegens misbruik van vertrou
wen, respectievelijk tot 9 maanden en 1 jaar celstraf, vier
maal tot 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf en 1 jaar en 
12 dagen celstraf. 

Hij wordt den lOden Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Amersfoort begeven. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was goed. Hij was als hor
logemaker W2rkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 534. B l 'SJ lAS , SIkke , oud 31 jaar, schipper, weduw
naar , Protestant, geboren te Oosterlitteus, gemeente Baarde-
radeel, laatst gewoond hebbende te Sneek, Tang 1.625 meter, 
haar .en ' wenkbr. blond , voorhoofd gewoon , oogen blauw, 
neus gewoon, mond groot, kin rond , lichtblonde knevel, aan
gelicht ovaal, kleur gezond, is op beide handen getatoueerd : — 

"Werd veroordeeld: 12 Juni 1878 door den krijgsraad in de 
4de militaire afdeeling te Haarlem wegens desertie , 15 Maart 
1884 door de rechtbank te Leeuwarden wegens diefstal tel
kens tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den loden Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
Eoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Sneek begeven. 
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- Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was 
als reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

JN°. 535. CASTEROP, Jcnnnei tc , eigenlijk genaamd 
ANNBTTA. BARTWA FELICI VAN, oud 41 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren fe Doesburg, laatst gewoond 
hebbende te Nijmegen, lang 1.58 meter, baar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd hoog, oogen bruin , neus en mond gewoon , 
kin en aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeel 1: door de rechtbanken te Nijmegen , Haar
lem , Zur-pheti, Amsterdam, 'eiGravenhage, Amsterdam en 
Arnhem, telkens wegens oplichting, door die te Nijmegen 
wegens bedelarij en door het gerechtshof te Arnhem wegens 
oplichting tweemaal gepleegd; 20 Juli 1872, 17 September 
1874, 21 Juni en 11 October 1876, 17 Juli 1877, 14 Maart 
1878, 15 Maart 1880, 1 April 1873 en26 April 1881 , respec
tievelijk tot 2 maanden celstraf,. 1 jaar gevangenisstraf, 2 
maanden. 183 da^en, V, jaar, 2 jaar en 183 dagen celstraf, 
6 maanden en 5 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt den 18den Maart a. s. uit de strafgevangenis te 
's Hertogenbosch ontslageu en zal zich ter ontvangst harer uit-
gaanskas naar Nijmegen begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij u sluw. 
Zij was met breien werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 536. BERM I X , Adrtana El lsabeth , oud 21 jaar , 
publieke vrouw, ongehuwd, Protestant, geboren te Zierikzee, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin , neus spits, 
mond gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 9 Juni 
1883, 23 October 1884 en 26 Maart }1885 telkens wegens dief
stal , respectievelijk tot 1 jaar, 3 maanden en 1 jaar celstraf. 

Zij wordt dea 26sten Maart a. s. uit de cellulaire gevan
genis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 
uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis wasgoed. Zij was met breien 
werkzaam. 

.Zij kan schrijven*. 
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N \ 537. CAI iCAR, C h r l s t l a a n V a n , oud44jaar, zeil
maker, gehuwd, Protestant, geboren .té Hoogezand, laatst 
"verpleegd te Veenhuizen, lang 1,78 meter, haar blond, wenkbr. 
bedekt, voorhoofd hoog:, oogen blauw t neus spits , mond ge
hoon , kin spits, baard blond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

' "Werd veroordeeld: 19 Met 1866* door den krijgsraad in de 
4de militaire afdeeling, 27 Januari 1871 door het provinciaal 
gerechtshof in Groningen, 12 Januari 1873 door dat in (Gel
derland, telkens wegens diefstal, 30 Maart 1882 door de recht-
"bank.te Groningen wegens belreiging met moord, 9 Juli 1884 
door die te Winschoten wegens nedelarij en 21 Maart 1885 
door het gerechtshof te Leeuwarden wegens gewelddadige 
*n feitelijke wederstand, door een persoon met wapeuen jegens 
be Kenende beambten handeleode ter uitvoering van een bevel 
van het openbaar gezag, respectievelijk tot 3 jaarkiuiwagen-
straf, 2 jaar gevangenisstraf, 5 jaartuchthuisstraf, 16 maan
den , een maand celstraf met last tot opzending naar de bede-
laarsgesticbten en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 27sten Maart a.s. uit de cellulaire gevangenis 
te XJttecht ontslagen en naar de bedelaarsg<»3tichten terugge
bracht. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 538. K O E K O E , J o h a a n e s W c b e r , oud 69 j aa r , 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Leeuwarden, lang 1.585 meter , haar donkergrijs , 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond : —r ' 

Werd veroordeeld: 8 September en 1 December 1830, 11 
Februari "en 13 October 1832 door de rechtbank van eersten 
aanleg te Leeuwarden, 24 Februari 1836 door het bof van 
Assises voor Groningen en Drenthe, telkens wegens diefstal, 
16 September 1838 door de rechtbank van eersten aanleg te 
Leeuwarden wegens mishandeling, 26 November 1838,- 26 Mei 
1846, 12 Januari 1-857 en 2 Februari 1874 door het provin
ciaal gerechtshof in Friesland , wegens diefstal en 30 December 
1882 door fie rechtbank te Leeuwarden wegens medeplichtig-
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beid aan diefstal, respectievelijk tot 14 dagen f 1 maand, 5 
maanden, 1 jaar, 2 jaar en 1 maand gevangenisstraf, 7 , 10, 
15 en 7 jaar tuchthuisstraf en 3 jaar en 4 maanden gevan
genisstraf. 

Hij genoot een maand afslag, wordt den 30sten Maarta.s. 
uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen eu zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden hegeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 539. KOP , Kare l Franc lscus Hendr ik , oud 36 
jaar, koffiehuisbediende, ongehuwd , Protestant, geboren en 
Jaatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, 
haar bruin , wenkhr. blond, voorhoofd laag, oogen bruin , 
neus en mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht 
rond, kleur gezond, zijn linkeroog is verdraaid: — 

Werd veroordeeld: 2 Mei 1882, 3 September 1884 en 31 
Maart 1885 door de rechtbank te Amsterdam telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot I jaar , 183 dagen en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 31sten Maart a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in 
ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was ala 
mattenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 540. BERGEN TAN DER G R I J P , Louis vatt , 
oud 36 jaar, kelner, ongehuwd, Protestant, geboren te's Gra
venhage , laatst gewoond hebbende te Antwerpen, lang 1.67 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogenbruin, 
neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 4 Maart 1875 door het provinciaal ge
rechtshof in Gelderland, 24 Aug. 1877 en 7 April 1881 door 
het gerechtshof te 's Gravenhage telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 2 jaar en 183 dagen celstraf en 5 jaar tucht-
huisstraf. 

Hij wordt den 7 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Weesp begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij deed dienst 
als opzichter. 

Hij.kan schrijven. 

K°. 541. KAPER, Hendrik d o , oud. 52 jaar, sjouwer, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Leiden, 'laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,63 meter, haar en 
weokbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus dik, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: door de reebtbank te Rotterdam, 23Dec. 
1856, 17 Dec. 1872 en 18 Aug. 1874, door die te Haarlem 
7 Juli 1869, door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland 
27 Maart 1858 en 28 Oct. 1871, door dat in KoordhoUand 
30 Oct. 1860, door dat in Friesland 9 Nov. 1863 en 15 Juni 
1868, door het gerechtshof te 's Gravenhage 1 April 1876 en 
27 Sept. 1877, door dat te Amsterdam 20 Febr. 1883 en 18 
Mei 1885 telkens wegens diefstal en 17 Dec-1 1861 door de 
rechtbank te Amsterdam wegens landlooperij, respectievelijk 
tot 2 maanden, 2 maal tot 16 maanden, 1 jaar, 3 en 6 maan
den gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 
1 jaar celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 
2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 3 maanden gevange
nisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten. 

GeMm Register. [ V i e r d f i a f l e r a r i l l f f j 
Vijfde laargang. L ° ' 
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'Hy wordt den 7 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zyn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer sluw. 
Hij was als mattenmaker werkzaam. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 542- B O T U , «Voliannes , oud 47 jaar, wissel wachter, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Bergen op Zoom, 
laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1,70 meter, haar 
eu wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal t 
kleur gezond, de twee middelste vingers der rechterhand zijn 
stijf: — 

Werd 15 April 1880 door het gerechtshof te 'sHertogen-
bosch wegens het opzettelijk gevaar doen ontstaan voor een 
spoortrein, tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

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

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

Hij kan schrijven* 

N°. 543. R E I J F K E i r A A R T , L o d e n l j k , oud 29 jaar , 
zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, laug 1.69 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon , mond 
klein. kin spits, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 10 April 1877 door den zeekrijgsraad aan boord van 
Zr. Ms. wachtschip Gedeh te Soerabaij» wegens doodslag tot 
10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 12 maanden afslag, wordt den 17 April a.s. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen- en zal zich .ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 544. BELDER, Franclscus Cornelis, oud 20jaar, 
zeeman, oügehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amster
dam , laatst verpleegd te Ummerschans, lang 1,77 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd boog, oogen bruin, neus 
smal, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 15 Feb*. 1882 door de rechtbank te Am
sterdam wegens misbruik van vertrouwen en 24 Febr. 1885 
door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar en 14 maanden celstraf. 

Hij wordt. den 20 April a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en naar de bedelaarsgestichten terugge
bracht. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 545. PIGM.1XS, A d r i a n u s , oud 37 jaar, schoenma
ker , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren teHelvoirt , 
laatst gewo -nd hebbende te 's Hcrtogenbosch, lang 1,70 meter, 
haar en wenk! r. bruin, voorhoofd smal, o<gen grijs, neus 
gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangelicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 25 Aug. 1871 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordbrabant wegens feitelijkheid tegen de eer
baarheid ; 20 Aug. en 26 Nov. 1874 en 11 April 1878 door 
de rechtbank te 's Hertogenbosch , 15 Juni 1875 door het pro
vinciaal gerechtshof in Noordbrabant en 23 April 1879 door 
het gerechtshof te 's Hertogeabosch telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 jaar , 1 maand , 8 maanden , 45 dagen , 
1 jaar en 6 mnandeu celstraf en 7 jaar tuchtbuisstraf. 

Hij wordt den 23 A pril a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Helvoirt begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is vakch en 
wraakzuchtig. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

R°. 546. Z.IVDE9T, J o s e p h u s van d e r , oud 43 jaar, 
zadelmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bludel, 
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laatst gewoond hebbende te Alpben (Noordbrabant), lang 1,61 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, 
neus klein, mond groot, kin rond, baard zonder,aangezicht 
rond, kleur gezond: — 

Werd 25 April 1872 door het provinciaal gerechtshof in 
Noordbrabant wegens moed willigen manslag tot 15jaartucht-
huisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 12 maanden afslag, wordt den 30 April a. s, uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Bladel begeven. 

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

Bij kan niet schrijven. 
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N°. 547, BOIILESf, l larm. oud 57 jaar, arbeider, onge
huwd , Protestant, geborea te Yollenerscha ia Prutssen, laatst 
gewoond hebbende te Stadskanaal, geni. Wildervank, lang 
1.80 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen 
blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: •— 

Werd veroordeeld: 21 Dec. 1849 en 23 Aug. 1856 door de 
rechtbank te Winschoten wegens landlooperij, 16 Oct. 1850 
en 2 Aug. 1858 door het provinciaal gerechtshof in Groningen 
en 1 Juni 1867 door dat in Drenthe, telkens wegens diefstal f 
respectievelijk tot 3 en 6 maanden gevangen nisstraf, 6, 9 en 
20 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 12 maanden afslag., is den 4den April jl. na gratie 
bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 548. BRVIJK, Hendrik de, oud 63 jaar, onderwijzer, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Nijmegen, lang 167 meter, baar en wenkbr. 
grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 26 Juli 1880 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een meisje beneden de 
15 jaar, tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 4den April jl. na gratie bekomen te hebben, uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Beek bij Ublergen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N*. 549. BIJL9MA, Piefer, oud 35 jaar, boerenknecht, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Hitsum, gem. Franekerra-
Geheim Register. v y f d fl ; ^ 
Vijfde jaargang. L J ° J 
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deel, laatst gewoond hebbende ie Franeker, lang 1.70.meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus 
breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd 18 Aug. 1881 door bet gerechtshof te Leeuwarden 
•wegens diefstal van vee in de weide, drie maal gepleegd, tot 
5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 4den April jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanakas naar Harlingen begeven. 

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

, ;Hij kan schrijven. I 

N°. 550, FABER, Theodorus d e , oud 48 jaar, bor
deelhouder , gehuwd, Roomsch-KatboÜek, geboren te Fra-
neker, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.80meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
klear gezond: — 

"Werd 12 -Juli 1880 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
. diefetal tot 6 jaar tuehthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 4deo April jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te LeeiitQ&rden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was helper van 
den kok. ./ /__.. J V " ; 

Hij kan schrijven.. .,' 

K°. 551. MISTEL. Johanncs Cornelis, oud 30 jaar, 
sigarenmaker, * ongehuwd; Roomsen-Katholiek, geboren to 
Alblasserdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.72 meter, 

^hwr ^ . ^ ^ g f t ^ ë & ï j y S l ^ ^ ^ o ö ^ smal, oogen blauw, neiïs 
gewoony m o !}4«^ï l 'S i^ ! ' ^ ' r o ^» baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur 'gezolid^b.ejf'tj&fijlscbeef gezicht: — 

"Werd veroordeeld: 16SïïiS879 door de rechtbank te Boer-

i 
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mond, 11 Dec. 1879 door bet gerechtshof te Leeuwarden wegens 
bedelarij, 24 Aug. 1880 door hetzelfde hof wegens aantasting: 
en gewelddadige en feitelijke wederstand jegens een bedienend 
beambte in functie, respectievelijk tot 7 dagen celstraf, 3 
maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bede-
laarsgeatichten en 6 jaar tuchthui3straf. 

Hij is den 4den April jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter out-

, vangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

-N°. 552. SCHEPEIST, Johannes P e t r a s V a n , oud 30 
jaar, koopman, ongehuwd, Protestant« geboren en laatst 
gewoond hebbende te Menaldum , gem. Menaldumadeel, lang 
1.78 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd smal, oogen 
blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, mist het linkerbeen: — 

Werd 24 Aug. 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden 
wegens diefstal van vea ïn de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. _ " 

Hij is den 4den April jl. na grafie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Giekerk gem. Tietjerksteradeel 
begeven. 

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

Hij kan schrijven: 

N°. 553. SlVOEIjr, H e n d r i k J o h a n a c s , oud 42 jaar , 
timmerman, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende" te Rotterdam j . lang '1.66 meter, haar ,en wenkbr. 
bruio, voorhoofd hoog, oogen. grijs, neusspits,-mond gewoon, 
km rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

>-saF* 
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"Werd 15 Febr. 1872 door het provinciaal gerechtshof in 
2uidhoIland wegens moedwilligen doodslag' tot J.5 jaar tucht-
huisstraf veroordeeld. 

ï5 j genoot 9 maanden afslag, is den 4den April jl. na gratie 
bekomen' te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en heeft zich ter ontvangst z'jner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 554. FA I S , Mozes, oud 45 jaar, arbeider, ongehuwd, 
Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, 
lang 1.57 meter, haar en wenkbr. donker» voorhoofd laag, 
oogen grijsf neus en mond gewoon, kin smal, blonde takke-
baarden met knevel, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 23 Juli 1851 door de rechtbank te Am
sterdam , 28 Maart 1854 door het provinciaal gerechtshof in 
Noordholland. 23 Aug. 1854, 13 Maart 1856 eu IS Juni 1858 
door de rechtbank te Amsterdam, 10 Sept. 1860 door die te 
Utrecht, 11 Maart 1863, 1 Maart 1871 en 17 Dec. 1879 door 
die te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
6 weken en 1 maand celstraf, 6 maanden, 2 jaar, 18 maan
den , 5J jaar en drie maal tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

- Hij genoot 3 maanden afslag, is den oden April jl. na gratie 
bekomen'te hebben , uit de strafgevangenis teSoom ontslagen 
en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam 
begeven. - C --%*; - 3 : ^ -.f: ' . • ' • - • 

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

Hij kan, schrijven. \ ^ / / l ^ . ^v-c-y-.-

N°. 555. SCHEEÏtfj'-Coenraad H e r m a n u s J o h a n n e s , 
oud 45 jaar, verver,-ongehuwd ,'; Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te' Amsterdam, lang 1.58 meter, 
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haar en weuHbr. bruin, voorhoofd laag, gogen bruin, neus 
dik, mond groot, kin rond, baard blond om de kin met 
knevel, aangezicht rond, kleur gezond, mist zijn rechterbeen: — 

Werd veroordeeld: 2 Nov. 1859 en 6 April 1864 door de 
rechtbank te Amsterc'am, 2 April 1861 en 7 Dec. 1869 door 
het provinciaal gerechtshof in NoordhoUand, 4 Juui 1878 door 
het gerechtshof te Amsterdam en 10 Aug. 1881 door de recht
bank te Amsterdam, telkens wegens diefstal respectievelijk 
tot 8 dagen celstraf, 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 
1 jaar celstraf, 4 , 3 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 54en April jl. na gratie 
bekomen te hebben uit da strafgevangenis te Hoorn ontslagen 
en heeft zich ter ontvansgt zijner uitgaanskas naar Amsterdam 
begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is dief
achtig van aard. Hij was als aardappelschiller werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 556. KRANTZ, H e i n l e r , oud 40 jaar, kantoorbe
diende , ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.725 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond klein , kin rond, 
haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, draagt een pruik: — 

"Werd veroordeeld: 24 Mei 1876 door de rechtbank te Am
sterdam wegens misbruik van vertrouwen, 19 Aug. 1876 en 
24 April 1877 door bet gerechtshof te Amsterdam en 9 Mei 
1879 door dat te 's Gravenhage, telkens wegens! valschheid 
in geschrifte en 22 Aug. 1882 door dat te Amsterdam, wegens 
valschheid in een onderhandsch geschrift en het desbewust 
gebruik maken daarvan , respectievelijk tot tweemaal 3 maan
den en 18 maanden celstraf, 3 en 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag is den 23sten April jLiia gratie be
komen te hebben'uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen 
en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk 
begeven. • .".'•*•• : 
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Zijn gedrag in de gevangenis was, zeer goed. Hij is prikkel
baar en onstandvastig. Hij was als boekbinder werkzaam. 

Hij kan schrijven, . . 

N°. 557. UIEUSTRV, UjsT>cth, oüd47 jaar, arbeidster, 
gehuwd, Protestant, geboren te Oosterend, laatst gewoond 
hebbende te Goenga, lang 1.58 meter, lfaar en wenkbr.grijs, 
voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond klein, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeelde 31 Januari 1871 door het provinciaal 
gerechtshof in Friesland wegens diefstal en 24 April 1834 
door' het gerechtshof te Leeuwarden wegens misbruik van 
vertrouwen, valsehheid in geschrift van koophandel en dief
stal respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf. 

Zij .wordt den Isten Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaans-
kas naar Wijmbritseradeel begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was vrij goed. Zij was als 
waschvrouw -werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 558. ARK, H er m anus Tan, oud 28jaar, werkman, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond 
hebbende te Schiedam, lang 1.68 meter, haar en wendbr. 
bruin,'voorhoofd laag, oogen bruin, neus dik, mond groot, 
kin, rond," baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd vdroordeeld: in April 1880 door de rechtbank te 's Gra-
venhage, 11 Aug. 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
en 13 Nov. 1884 door de rechtbank Ie Breda f telkens wegens 
diefstal respectievelijk tot 6 weken, 1 jaar on 18 maanden celstraf. 
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Zijn gedrag ïn de gevangenis was goed. Hij was als koper
slager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 559. H i ^ G J A S , J e s a l a , oud 23 jaar, sigarenmaker, 
ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende ts 
Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd laag, oogen grijs , neus breed, mond groot, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal , kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : 30 Januari en 19 Maart 1879 en 13 Januari 
1881 door de rechtbank te Amsterdam wegens misbruik van 
vertrouwen en tweemaal wegens diefstal, 4 Mei 1883 door 
den krijgsraad in het 4de militaire arrondissement wég^n3 1ste 
desertie in tijd van- vrede en diefstal tweemaal gepleegd, res
pectievelijk tot 3 maanden, 1 en 2 jaar celstraf en 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt den 121eu Mei a. s. uit de strafgevangenis nabij 
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was tamelijk. Hij is listig en 
niet te vertrouwen. Hij was als schoenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 560. S C H E E R D E R , H e n d r l k u s A n t o n i m , oud 
47 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.78 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
dik en lang, mond groot, kin rand, baard zouder, aange
zicht rond , kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 20 Febr. 1866 door het Hoog militair 
gerechtshof wegens desertie en diefdtal, 16 Juli 1872 door het 
provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens diefstal, 13 Mei 
1879 door het gerechtshof te Amsterdam wegens liet namaken 
en in omloop brengen van zilveren nationale gangbare munt-

"speciBn, respectievelijk tot 4 jaar gevangenisstraf, .5 en 7 
jaar tuchthuisstraf ' . ; c , . . ' . r . 
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Hij wordt den 13den Met a. s* uit de strafgevangenis Ie 
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kns naar Nijkerk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasbeer goed. Hij is'sluw 
en opvliegend. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 561. OTTETV, C h r t s t l a a n , oud 42 jaar, arbei Ier, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Arnhem, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. blond, "voorhoofd 
hoog, oogen blauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, 
blonde knevel, aangezicht rond, kleur gezond, heeft een lit-
teeken aan den hals: — 

"Werd veroordeeld: 12 April 1859 door de rechtbank te Arn
hem , 20 Fehr. 1862 en 3 Juli 1865 door het provinciaal ge
rechtshof in (ielderland, 17 Dec. 1872 door de rechtbank te 
Arnhem, 10 Febr. 1875 door die te Nijmegen, 16 Maart 1875 
door die te Arnhem, 3 Juni 1879 door het( gerechtshof te 
Arnhem en 15 Nov. 18S1 door de rechtbank te Arnhem, tel
kens wegens diefstal respectievelijk tot 1 maand, 3 jaar ge
vangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf, 2 , 1 en 3 jaar gevange
nisstraf, 2 jaar celstraf en 6 jaar gevangenisstraf. 

Hij 'genoot 6 maanden afslag, wordt den 19den Mei a. s. 
uit de strafgevangenis te Hoont ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven.' 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zeer 
prikkelbaar. Hij deel dienst als kok. 

Hij kan schrijven. 

N°. 562. mJJAKOTBT, ï fa ih las H e n r t c a s Constan-
t l n n s , oud 29 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-

'Katholiek, geboren.te Maastricht, zonder vaste woonplaats, 
'lang 1.72 meter, haar en . wenkbr. blond, -voorhoofd rond , 

"oogen blauw , neus en'mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
' aangezicht ovaal, .kleur gezond : t -^ ;'",-. 

Werd veroordeeld: -30 Aug. 1883 en 26 Febr. 1885 door 
, het gerechtshof te ^ Bertogenpbsch, wegens bedreiging met 

moord, respectievelijk tot 1 jaar en 15 maanden celstraf. 

/ 
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Hij wordt den 22sten Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Heel bij Roermond begeven. 

Zijn gedrag: in de gevangenis was goei. Hij was als koper
slager werkzaam. 

Hij kau schrijven. 

IS0. 553 BORG, Johannes Wi lhe lmus Tanden,oud 
53 jaar, kapper, ongehuwd, Roomsch-KatboUek, geboren te 
Haarlem, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin,-
neus groot, mond gewoon , kin rond, blonde knevel, aange
zicht rond, kleur gezond, heeft een litteeken aan den linker' 
kant van den bals: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 18 
Juli 1872 wegens diefstal, 24 April en 5 Nov. 1873 wegens 
oplichting;, 14 Juli 1875 wegens landlooperij, 27 Febr. 1878 
wegens misbruik van vertrouwen . 30 Oct. 1878 en 22 Febr. 
1882 wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam in 
hooger beroep, 23 Juni 1884 wegens diefstal, tweemaal ge
pleegd , respectievelijk tot 3 en 4 maanden, tweemaal tot 3 
maanden, 4 maanden en 183 dagen celstraf en tweemaal tot 
2 jaar gevangenisstraf, 

Hij wordt den 28sten Mei a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. j 

N°. 564. COLET, Dirk Bernardus, oud 36 jaar, kui
per, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.605 meter, baar en wenkbr. rood t voor
hoofd rond , oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin 
fond, rosachtige bakkebaarden, aangezicht rond, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 3 Juli 1S72 door de rechtbank te Am
sterdam, 27 Dec.. 1872 door het,provinciaa! gerechtshof io 
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Noordholland, 7 Nov. 1876 door de rechtbank te Amsterdam, 
23 Januari 1878; 28 Maart 1880 en 30 Juni 1884 door het 
gerechtshof te Amsterdam telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 maand, 3, 4 en 18 maanden celstraf, 4 en 2 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt den 28sten Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uïtgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag" in de gevangenis was goed. Hij was als kuiper 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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: K°. 571. OOSTEROM, J o l i a n n e s v a n , oud 39 jaar, 
«werkman, gehuwd, Roomsch-Kathoiiek, geboren te Culenborg, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, 
haar bruin, wenkbr. donker, voorhoofd laag, oogen bruin, 
'neus gewoon, mond klein, kin rond, donkerbruine ringbaard, 
aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

' Werd veroordeeld: 23 April 1878 door het gerechtshof te 
Amsterdam, 11 Maart 1880 en 2 Juli 1884 door de rechtbank 
te Amsterdam _, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 1 
jaar en 18 maanden .celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 2dea 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 zeer goed. Hij deed dienst 
als oppasser. 

Hij kan schrijven.- :' 

K°. 572. ^ H H i l P » , Ha r s t , oud 47 jaar, arbeider, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Assen, 
lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen lichtblauw, neus en mond gewoou, kin rond, baard 
zonder, aangezicht lang, kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: 3 Juli 1865 en 9 Juni 1870 door het 
provinciaal gerechtshof in Drenthe, wegens dieftal en geweld
pleging jegens een bedienend beambte .in functie, 13 Mei 
1868 en 6 I)ec. 1871 door de rechtbank te Assen wegens mis
handeling, rebellie • en geweldpleging en 11 Juli 1883 door 
het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal, tweemaal ge
pleegd, respectievelijk tot 183 dagen en 1 jaar celstraf, 2 
maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en3 jaar gevangenisstraf. 

"7~ Hij wordt .den. Uden Juli als. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal na eerst nog eene maand celstraf te 
hebben ondergaan, zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Assen begeven. . ' . 
Zijn ^gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 

wever, werkzaam. 
JfeJ^Hij \kah schrijven, 

'': Geheim'Register. 
&&SÊÈ']J'de'jaargang. 

[Zevende aflevering.] 
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•N*. 5"?3. M i U Ï J I , J a n n a , wed. van HflMmiKUS MEIJES, 
oüu 54 jaar, publieke, vrouw, Protestant,* geboren te Delfzijl, 
laatst gewoond hebbende <te Groningen, lang 1.60 meter, 
haar en wenkbr. grijzend, voorhoofd hoog, oogen blauw, 
neus bmed, mond groot, kin en aangezicht rond, kleur bleek: — ( 

Werd veroordeeld: 21 April 1869 bij arr. van het provinciaal 
gerechtshof"in Groningen, wegens medeplichtigheid aan dief
stallen , 6 I*ebr, 1878 door de rechtbank te Assen wegens 
mishandeling, 5 Aug. 1830 door die te Groningen wegens 
diefstal, omstreeks diezelfde tijl door dezelfde rechtbank we* 
gens rebellie .en bedelarij fin 12 Juli 1881 door het gerechtshof 
te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tucht
huisstraf, 1 jaar en 183 dagen celstraf, 2 maanden gevange
nisstraf,' 6* maanden gevangenisstraf met last tot opzending 
naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Zij wordt den 12den Juli a. s. uit de strafgevangenis te 
*$ Hertogènhosch ontslagen en zal zich ter ontvangst hareruit-
gaanskas naar Amsterdam begeven. 

"Volgens vroeger ontvangen inlichtingen is zij eeoe lieder
lijke vrouw f die zeer veel misbruik maakt van sterkendrank» 
Jn de gevangenis heeft zij zich doen kennen als een zeer 
lastig individu. Zij was volkomen onhandelbaar en aanhoudend 
ia twist met hare lotgenooten en in oneenigbeid met de beambten. 
Zij was als naaister werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 574. B R O U W E R , D i r k , oud 35 jaar, winkelier, 
gehuwd | ' Roomsch Katholiek, geboren.. te Hilversum, laatst 
gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.70 meter, haar 
en wenkbr, bruin, voorhoofd smal , oogen grijs, neus groot, 
mond. klein, kto. spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, de voorste -"vinger der linkerhand is ötijf: — 
£;^fóerd ï$ Jbc t . 1881 door. hét gerechtshof te Amsterdam 
weèensfepzëttèlijke braniètichting' tot 16 'jaar tuchthuisstraf 
vérobrflèeïdoljfej^ 

Hij gepoot;*3maanden .afslag, wórdt den 21sten Juli a. 3. 
Uit 'de strafgeyangehis tb rLeéütoarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst ;Zijner..uitgaanskas naar (Amsterdam -begeven.'\- •' 

2ijn ^êdragf.^in' de gevangenis was zeer goed. Hvj ,was als 
kok we rkza^mJ^ i^^^^^ -^ 'S t i ^ . ' 1 * -V\l!-ï£ï&•£•**!%- t;i^:-" -.. 

P i j öcau ï'schtijvé'nv r ^ ^ ^ ^ & ^ S j ^ 7;̂ 'tfjfö '*'$$% W& \è$$ê 
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N°. 575. BOCK, Ph i l ip , ook genaamd DONNER, oud 27. 
jaar, metaalgieter, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 
te Senskee (Pruissen), laatst gewoond hebbende teYelp,lang 
1.80 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogeu 
blauw, neus dik, mond klein, Tan rond, baard 2onder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 27 Juli 1878 doorhet gerechtshof te Arnhem, "wegens 
diefstal en opzettelijke brandstichting tot 8 jaar tuchtliuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt den 27 Juli a. s. uH de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks 
gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is'opvliegend. 
Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan'schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 576. §TOKK£L J r , D i r k , oud 37 jaar, visscher, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond heb
bende te Leiden, lang 1,60 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot en breed, mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 18 Januari 1872 door het provinciaal 
gerechtshof in Zuidholland, 29 Aug. 1876 en 8 Sept. 1881 
door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens dief
stal, respectievelijk tot 4 en 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 28sten Juli a. s. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Leiden begeven. . 

Zijn gedrag1 in de gevangenis Y?as zeer goetf. Hij was als 
wever werkzaam. 

! • Hij kan schrijven. * 
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Ne. 577. P R É , JTobanne» H e n d r i k , oud 43 jaar, blee-
kersknecht, ongehuwd,' Roomscb-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.62 meter, haar 
licht blond, wenkbr. blond_, voorhoofd rond, oogen blauw, 
neus dik, mond klein, kin rond, lichtblonde knevel, aan
gezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: — 
. "Werd veroordeeld: 23 Sept. 1862 en 28 Nov. 1863 door de 
rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal en oplichting; 25 
Sept. 1867 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 
wegens oplichting, 6 Aug. 1868, 19 April 1870, 6 Maart 
1877 en 19 Aug. 1874, door de rechtbank te Amsterdam 
driemaal wegens diefstal en eens wegens landloopenj, 17 
Dec. 1877 door het gerechtshof te Amsterdam en 1 Febr. 1882, 
door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstallen, res-
-pectievelijk tot 6 en 8 maanden, tweemaal tot 1 jaar, 18en 
6 maanden celstraf, 1.maand, 2 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 5den Augustus 
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. 

K°. 578. IIE91 HES , J a n k e , huisvrouw van JOHANNES 
SIBBESMA , oud 54 jaar, bordeelhoudster, Protestant,geboren 
en laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1,49 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
spits, mond gewoon, kin spits, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , heeft een litteekeh onder de kin: — 

•Werd veroordeeld: 28 Juli 1874 door de rechtbank te Leeu
warden en 10 Aug. 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, 
wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 3 jaar gevangenis
straf en 6 jaar tuchthuisstraf. 

Zij wordt den lOden Augustus a. s. uit de strafgevangenis 
te *s Sertogenèosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 
uitgaanskas naar -Leeuwarden begeven. 

Haar gedrag in.de gevangenis was goed. Zij was met naaien 
en knippen werkzaam. • 
- Zij kan schrijven. i 
Geheim Register, r>•• [Achtste aflevering;] 
-Vijfde jaargang. 

in.de


42 

N°. 579. GRAAF, Jlatthlas d e , oud20jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Velsen, laatst ge
woond hebbende te Beverwijk, lang 1.67 meter, haar en 
"wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus spits, 
mond gewoon, kin rond , baard zouder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: V-

Werd veroordeeld: .18 April 1878 en 19 Januari 1884 door 
de rechtbank te Haarlem en 30 Maart 1885 door het gerechts
hof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 3 jaar, 6 maanden gevangenisstraf en 1 jaar en 6 maan
den celstaf. 

Hij wordt den Uden Augustus 'a. s. uit de cellulaire ge
vangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Beverwijk begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 580. JAN8MS, Leonardag Michael, oud 52 jaar, 
spekslager, weduwnaar, Roomsch Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond 
klein; kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 9 Nov. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
moedwflligen manslag tot 9 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als bar
bier werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 581. BliEVMütfK; Hendrik Wil lem, oud 37 jaar, 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Ambt Doetichem, 
laatst gewoond hebbende te Emmerick, lang 1.76 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd Bmal, oogen blauw, neus 
groot, mond klein, kin rond, baardzonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 28 April 1875 door de rechtbank te 
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Zotphen •wegens diefstal; 17 Augustus 1881 door liet gerechts
hof te Arnhem wegens diefstal vau vee in de weide, respec
tievelijk tot 4 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisttraf. 

Hij wordt den 17den Augustus a. s. uit de strafgevangenis 
te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Doetichem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 58*2. t r i J H , J o hannes J a c o b n s T a n , oud 34 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,65 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus 
gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond , ziet loens: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 11 
April 1876, 11 Aug. 1880 en 4 Mei 1881, wegens misbruik 
van vertrouwen, 27 Sept. 1877 en 21 Juli 1882 wegens dief
stal , 31 Oct. en 28 Nov. 1883 wegens landlooperij, door het 
gerechtshof te Amsterdam, 16 Dec. 1878 wegens diefstal en 
door dat te 's Gravenhage 28 Aug. 1885 "wegens bedreiging 
met brandstichting, respectievelijk tot 2 maanden , 183 dagen, 
9 maanden, 183 dagen en 1 jaar celstraf, tweemaal tot 14 
dagen gevangeoisstraf met last tot opzending naar de bede-
laarsgestichten, 2 maanden en 1 jaar celstraf. 

Hij -wordt deri~283ten Augustus a. s. uit de cellulaire ge
vangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

" • - 1 
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N°. 583. SCHEPERS, T a m e r i u H e n d r i k s , oud 47 
jaar, kunstdraaier, ongehuwd, Protestant, geboren te Hoorn-
sterzwaag, gemeente Schoterland, laatst gewoond hebbende 
te Oosterwolde gemeente Ooststellingwerf, lang 1.72 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
gewoon , mond klein , kin rond, baard*zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, ia kaal hoofdig: — 

Werd veroordeeld: 29 A.ug. 1864 en 27 Jan. 1873 door bet 
provinciaal gerechtshof in Friesland wegens diefstal; 31 Mei 
1877 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van 
een paard en vee in de weide, respectievelijk tot 5 jaar 
tuchthuisstraf, 2 jaar cesltraf en 10 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 3 Sept. a.s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 584. OLPIIEN, ü a r ü n a s Antonlus van , oud 45 
jaar, spekslager, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1.80meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond : — • 

"Werd 4 Deo» 1879 door het gerechtshof te 'a Hertogenbosch 
wegens moedwüligen doodslag tot 7 jaren tuchthuisstraf ver-
.oordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, "wordt bt Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Breda begeven. 

Zijn geirag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
aardappelschiller werkzaam. 
^MHij kan schrijven. 

IS.*. 585. HOSUOVE , C e r r i t J a n , oud 38 jaar, boeren
knecht , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
ffehdm Register. [Negende aflevering.] 
-Vigfde jaargang. .- . . -
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hebbende "te Ambt-Hardenberg, lang 1.83 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus klein, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur ge
zond , mist een gedeelte van het rechterbeen: ~ 

"Werd veroordeeld: 25 Juni4873 door het provinciaal ge
rechtehof in Overijssel wegens manslag, 5 Jan. 1882 door het 
gerechtshof te Leeuwarden wegens poging tot diefstal, res
pectievelijk tot 8 en 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij genoot 4 maanden afslag, wordt 7 Sept. o.s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Zwolle begeven. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 586. ï t X L E , Comelts Marlims, oud 33jaar, bak
ker, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Zierikzee, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein , kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 8 Dec. 1881 door het gerechtshof te 'sGravenhage 
wegens opzettelijke brandstichting \ tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. - •' ' 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 9 Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te 'Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
onderkok werkzaani. V . • 
\TIij kan schrijven. ^ \ . ' ^ ' 

No. 5S7. HJVDE\ , Wllhelmlna Tan der, oud 41 jaar, 
werkster , ongehuwd ,^ftóoinsch-KatböHek, geboren te Jut-
phaas, laatst gewoond ^hebbende te Utrecht, lang 1.50 meter, 
haar bruin, wenkbr. ;hlónd, "voorhoofd laag, oogen blauw, 
neus gedrukt ,';jhond gewoon^ kin rond (-1 aangezicht ovaal, 
kleur gezond: W^^^^^^^S^^^Zh :' - -"--~ ' "'• 

"Werd veroordeeld: ':j2J££juni t'1869 door het provinciaal ge-
&&&?'*>jechtshof in Utrechïj&nS^S&t. "1885 door de rechtbank te 

w&-&&&¥8 
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Utrecht, T&egens diefstallen, respectievelijk tot 5 jaar tucht-
huisstraf en 1 jaar celstraf. 

Zij wordt den 14den Sept. a. a. uit de cellulairs gevangenis-
te utrecht ontslagen en zal aldaar hare .uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis "was goed. 2fij was ats wasch* 
vrouw werkzaam. 

Zij kan een weinig schrijven. 

N°. 588* D I J K , T jee rd Arjeris T a n , oud 21 jaar, schip-
persknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Bergum , ïaatst 
gewoond hebbende te Leeuwarden , lang 1.61 meter, haar 
lichtblond , wenkbr. blond, voorhoofd gewoon , oogen grijs , 
neus spits, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aange-* 
zicht ovaal, kleur gezond Ï — 

"Werd veroordeeld: 29 December 1880 door He rechtbank te 
Leeuwarden, 5 Mei 1883 en 18 Sept. 1884 door het gerechtshof 
te Leeuwarden , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 
jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 18den Pept. a. s. uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Leeuwarden begeven. 

2ijti gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was 
als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. ' » 

K°. 580. VEttStf E L , Teurils J o a n n c s , oud 57 jaar' ,-
opperman, gehuwd, Protestant, "geboren te Gouda, laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.58 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoof! smal, oogen blauw, neus lang, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —* 

Werd 18 Dec. 1879 door het gerechtshof te. 's Gravenhage 
Wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid mefe geweld uitge* 
voerd, tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 19 Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter out» 
vangst zijner uitgaanskas naar Gouda begeven. 

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

Hij kan niet schrijven 
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N*. 590. EEEXDERS, H e n d r i k » , oud 33 jaar, arbei
der , ongehuwd, Roomsch-KathoUek, geboren te Someren 
(Noordbrabant), laatst gewoond hebbende te 's Hertogen bosch, 
lang 1.588 meter, haar en wenkbr. donkerblond, voorhoofd 
laag ,- oogen blauw ,• neus en mond gewoon , kin rond , haard 
zonder, aangezicht vierkant, kleur gezond : — ' 

Werd veroordeeld: 16 October 1875 door den krijgsraad in 
het 2de milit. arrondissement 's Hertogenbosch , wegens dief
stal, 6 Febr. 1878 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch , 
wegens diefstal en oplichting, 14 Oct 1879, 31 Aug. 1880 
en 18 Febr. 1883 door de rechtbank te 's Hertogenbosch, 
telkens wegens oplichting, respectievelijk tot 1 jaar kruiwa-
geustraf, 1 jaar gevangenisstraf, 9 maanden en 1 % jaar 
celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den 24$ten Sept. a. s, uit de strafgevangenis te 
Hoorn ontslagen en zal zicb ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar's Hertogenbosch begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

S°. 591. S T E E X M E I J E R , ï d a , oud 45 jaar, naaister, 
weduwe, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam , lang 1 67 meter, haar en wenkbr. bruin , voor
hoofd hoog, oogen bruin , neus breed , mond gewoon , kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur bleek, is doof: — 
• Werd veroordeeld: 18 Febr. 1873 door het provinciaal g-e-
recbtshoF in Noordholland, 6 Maart 1874 en 27 Febr. 1877 
door. het gerechtshof te Amsterdam, 6 Febr. 1881 door de 
rechtbank-te Amsterdam en 27 Oct. 1881 door het gerechtshof 
aldaar, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar ge
vangenisstraf, 2 jaar .celstraf, L en 3 jaar gevangenisstraf en 
2 jaar celstraf. 
.,: Zij wordt den 24sten Sept. a. s, uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en • zal aldaar haar uitgaanskas in 
ontvangst nemen. •.__•- ' 
'.Haar gedrag in 1de gevangenis,was redelijk, zij is stijf-

hoofdig. Zij was met naaien en breien .werkzaam. 
• #ij kan schrijven. - . I 
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K°. 592. SÈBAS, Jacobaa Tfaeodoros, oud 33 jaar! 
behaDger , ongehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam , 
laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.64 meter , 
haar blond , wenkbr. bruin, voorhoofd hoog", oogen blauw, 
neus gewoon, mond breed, kin rond, baard en knevel blond , 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 2 Mei 1882 en 22 Sept. 1885 door hel 
gerechtshof te Amsterdam wegens valschbeid en oplichting 
en wegens valschbeid in geschriften, respectievelijk tot 1 jaar 
en 3 maanden en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 27sten Sept. a. s. uit de cellulaire gevangenis 
te Amsterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij hield 
zich onledig met het plakken van zakken. 

Hij kan schrijven. 

TS°. 593. EST EK , Leonardus, oud 46 jaar, meubelmaker, 
ongehuwd I Roomsen-Katholiek , geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.61 me'er, haar en wenkbr. 
bloud, voorhoofd gewoon , oogen grijs, neus spits, mond ge
woon , kin rond, baard blond met knevel, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 Jan. 1869 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordholland, 12 Maart 1876 door het gerechtshof 
te Amsterdam , wegens diefstal, 5 Rept. 1878 en 2 December 
1880 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal en 
wegens diefstal en landiooperij, 20 Febr. 1832 door het ge
rechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 4 
jaar gevangenisstraf, 6 maanden , 1 jaar en 6 maanden, 3 
maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 30 Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te Boom ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

1 Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goei. Hij was als 
• timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

i 
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K°. ê'94. JfEÊftHWEar, Ever* Vfttt, zich schrijvende 
TAN MENINGEN, oud 35jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, 
geboren te Breukelen-Nyenrode, \lnatst gewoond hebbende te 
Capelle aan den IJssel, lang 1.65 meter t baar en "weokbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoou, mond 
klein, kin rond, baard zonier, aangezicht ovaal, kleur gezond: -— 

Werd 29 Dec. 1881 door het gerechtshof te 'sGravenbage 
-wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf 
Veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag-, wordt 30 Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijuer uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

file:///lnatst
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]S°.595. OÜWELTJJES, G e r r i t , oud22jaar,, blikslager, 
' gehuwd, Protestant, geboren te Wormerveer, laatst gewoond 

hebbende te Wormer, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blauw , neus gewoon , mond klein , 
kin rond, baard zonder,'aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 Febr. 1877 door de rechtbank te 
Haarlem, wegens diefstal, 5 April 1883 door den krijgsraad 
te Haarlem en 24 Maart 1885 door het gerechtshof te Amster
dam , wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid, respectievelijk 

I tot 2 jaar gevangenisstraf, 8 maanden en 1 jaar en 6 maan
den celstraf 

Hij -wordt den 2den Ocfc. a. s. uit de cellulaire gevangenis te 
Rotterdam ontslagen en'zal zich ter ontvangstzijuer uitgaans-
kas naar Wormer begeven. 

1 Zijn gedrag in de gevangenis "was goed. Hij was als kleêr-
lapper werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 596. H E U L E N , Antoon Franzes -van der , oud 52 
jaar , turfdrager, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Bolsward, lang 1.62 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd "gewoon, oogen blauw, neus en 
mond gewoon, kin rond, baard donkerblond onder de kin, 
aangezicht ovaal, kleur gezond, de middelste vinger aan de 
rechterhand ia* krom: — 

Werd veroordeeld: 6 Sept. 1864 door het provinciaal ge 
rechtshof in Friesland, wegens bedelarij met dreigementen, 
4 Sept. 1867, 12 Mei 1833 en 27 Rept. 1884 door de recht
bank te Sneek en tweemaal door die te Leeuwatden wegens 
verzet tegen de politie en- feitelijke en gewelddadige weder
stand jegens bedienende beambten, respectievelijk tot 1 jaar 
celstraf, tweemaal drie maanden en eens 2 jaar gevangenisstraf. 

Zijne straf te Hoorn eindigd den 6den; October a. s. en hij 
zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Bolsward begeven. 

„Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hy was als wasscher 
werkzaana» '•. *" 

Hij kan schrijven. - p 
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N°. 597. SLE3HER, J a n , oud 46 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd , Protestant, geboren te "Warmenhuizen, laatst 
•verpleegd te Veenhuizen, lang 1.63 nieter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen bruin, neus lang, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 17 Sept. 1864 door den zeekrijg3raad a/b 
van Z.M. stoomschip Djambi, wegens insubordinatie, 3 Januari 
1873, 15 April 1874 en 26 Januari 1876 door de-rechtbank 
te Assen, tweemaal wegens bedelarij en eens wegens verbre
king van afsluiting, 22 Dec. 1874 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordholland, wegens diefstal en 6 Oct. 1876 
door het gerechtshof te Leeuwarden wegens schriftelijke be
dreiging van brandstichting, respectievelijk tot 6 jaar krui-
wagenstraf, 14 dagen en l dag gevangenisstraf, met last tot 
opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 maand gevangenis
straf, 9 maanden celstraf en 10 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt den 6den October a. s. uit do strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en daarna naar de. bedelaarsgestichten 
teruggebracht. 

Zijn gedrag" in de gevangenis was slecht, zijn karakter is 
opvliegend en slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. : 

Hij kan schrijven. 

K°. 598. KEITSMA, G e r r l t , oud 65 jaar, koopman, 
gehuwd, Protestant, geboren te Tzum, laatst gewoond heb
bende te Franeker, Tang 1.615 meter, baar grijs, wenkbr. 
donker, voorhoofd smal, oogen- blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 23 Aug. 1859 en 15 Sept. 1869 door de 
rechtbank te Leeuwarden, 30 Déc. 1872 door het provinciaal 
• gerechtshof in Friesland, 15 Sept. 1880, 14 Aug. 1882 en 
11 Oct. 1834 door de rechtbank te Leeuwarden, telkens we
gens diefstal respectievelijk'tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf, 
6- maanden celstraf, 1 jaar, 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij worctt den Uden October a;s. uit de strafgevangenis 
nabij Zeiden ontslagen **en zal zich ter .ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Franeker begeven. - ' -

Zijn gedrag in de gevangenis was -goed.;Hij .was als aard
appelschiller werkzaam, '••'l;.-.".^i- •«•>••-

Hij kan schrijven.'- fc'-

mm. 
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N°. 599. VKIiTMAIY, WJJtfze Aukcs , oud 55 jaar, ar-
. beider, gehuwd, Protestant, geboren te Grouw, laatst gewoond 
hebbende te Kollummerzwaag, lang 1.649 meter, haar en 
weokbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus smal, 
mond klein, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 9 Met 1854 en 8 Sept. 1862 door bet 
provinciaal gerechtshof in Friesland, 13 Januari 1859,2 Febr. 
1878 en 17 Dec. 1881 door de rechtbank te Leeuwarden tel
kens wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchtauisstraf, 
1 -jaar celstraf, 3 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt den Uden October a. e. uit de strafgevangenis 
.nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Kollum (Friesland] begeven. -

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

Hij kan schrijven. . . -

K°. 600.. WAHIi , An ton le , oud,30 jaar, schoenmaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Hellevoetsluis, laatst ver
pleegd te Ommersehans, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd ëmal, oogen blauw, neus gewoon , mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 7 Febr. 
1872 en 15 Dec. 1874 wegens diefstal, 23 Maart 1875 wegens 
landlooperij, 31 Dec. 1879 wegens diefstal enlandlooperij, 15 
Juni 1881 wegens landlooperij en door bet gerechtshof te 
Arnhem 13 Oct. 1881 wegens opzettelijke brandstichting, 
respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 2 maanden celstraf, 
tweemaal 1 maand, 14 dagen gevangenisstraf en 3 maal op
zending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt den 13dèn October. a. s. uit de' strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagenen daarna naar de bedelaarsgestichten 
teruggebracht.. 

Zijn gedrag in de gevangeuis was best. Hij was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 601. WËSTKAMP, G e r a r d Hefnr lch , oud36jaar, 
vuur stoker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Eot-

I terdam , laatst gewoond hebbende te 's Gravenbage, lang 1.68 
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„ meter, haar én wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, 
neus spits, mond klein, kin rond, ba*ard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 23 Juli 1880 door de rechtbank te Rot
terdam wegens diefstal, 8 Nov. J882 en 17Januari 1883door 
die te Amsterdam wegens landlooperij en diefstal, 16 Oct, 
1884 door het gerechtshof te *s Gravenhage wegens diefstal 
respectievelijk tot 15 dagen, celstraf, 14 dagen gevangenisstraf, 
1 jaar en 3 maanden celstraf-en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij ^wordt den ' 16den -October a. s. uit de strafgevangenis 
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst ziJDer uit-
gaanskas naar Haarlem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was be-
^ ^ H last met het maken van hangmatten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 602. NOORÖAA , Arend Corne l l s A n d r l e s T a n 
d e r , oud 28 jaar, werkman, ongehuwd,Protestant, geboren 
te Leiden r laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 
1.603 meter, haar en wenkbr. lichtblond, voorhoofd laag, 
oógen blauw, neus en mond gewoon, kin. rond, baard zonder, 
aangezicht rond, kleur gezond, is bij den duim der rechter
hand getatoueërd: — 

"Werd veroordeeld: 26 Oct- 1877 door het Hoog Militair 
gerechtshof wegens diefstal, £ Febr. 1880 door het gerechts
hof te Amsterdam .wegens valschheid m geschrift en verzet 
tegen de politie, 4 Juni 1883 door de rechtbank te Utrecht 
en 4 Maart 1885 door het jgerechtshof te Amsterdam wegens 
diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, tweemaal 

i 3 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

. Hij wordt -den 30sten October a. s, urt de strafgevangenis 
nabij Zeiden 'ontslagen en zal zich ter ontvangst ziJDer uit-
gaanskas naar 's Gravenhage hegeven. 
•_ Zijn gedrag :in de :;gevangeni3 was slecht. Hij . was als 

kleermaker werkzaam. W ^ - ; 
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N°. 603. FEGCJE , Johannes I oud 36 jaar, landbouwer, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Tubbergen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus .en mond klein, kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 19 Mei 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
poging tot moedwilligen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij is den 2den September j . l . na gratie bekomen te hebben 
uit de strafgevangenis .te Leeuwarden ontslagen en heeft 
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tubbergen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reini
ger werkzaam. 
: Hij kan schrijven. 

ÏS°. 604. H1EFT, Antfe, oud54jaar, arbeidster, gehuwd, 
Protestant, geboren te Nijkerk, laatst gewoond hebbende te 
Apeldoorn, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
rond, oogen blauw., neus breed, mond gewoon, kin rond, 
aangezicht]ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 11 Juli 1883 door de rechtbank te Zutphen. 
wegens diefstallen en geweldpleging jegens een bedienend be
ambte in functie, 30 Sept. 1885 door dezelfde rechtbank wegens 
diefstal respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden en 1 jaar celstraf. 

Zij wordt den 3den November a. s. uit de strafgevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaans-
kas naar Apeldoorn begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was slecht. Zij was met breien 
werkzaam. 

Zij kan niet schrijven. 
K°. 605. 3ÏOL1JX, Christoffcl» oud j 53 jaar, besteller, 

gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin -t voor
hoofd laag, neus gewoon, mond klein, kin. rond, baard bruin, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

s n Werd v e r o o r d e e l d : . . . . . . . . door de rechtbank te Rot
terdam;^ wegens misbruik van vertrouwen, 20 Mei 1878 en 
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28 Dec. 188.5 door het gerechtshof te 's Gravenbage wegens 
misbruik van vertrouwen en wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar, 8 maanden en 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 12den November' a. s. uit de strafgevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 606. SCHIPPERS, Aafflen , oud 46 jaar, arbeidster, 
gehuwd, Protestant, geboren te Scbeemda, laatst gewoond 
hebbende te Assen, lang 1.53 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 13 Januari 1864 door bet gerechtshof 
te Groningen en 24 Juli 1884door dat te Leeuwarden, wegens 
diefstallen, respectievelijk tot 5 en 2 jaar gevangenisstraf; 
' Zij wordt den I7den November a. s. uit de strafgevangenis 
te V ffertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 
uitgaanskas naar Assen begeven. . . 

Haar gedrag in do gevangenis was redelijk. Zij was als 
waschvrouw werkzaam. 

Zij kap schrijven. 

' N°. 607. VERMEULEN, A d r l a n u s , oud 52 jaar, schip
per, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rosendaal, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond groot, 
kin spits, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond:,— 

Werd veroordeeld: Sept. 1884 door de rechtbank te Ant
werpen en 23'Juni 1884 door die te Breda-, wegens vergrijp 
tegen de zeden, telkens tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 22sten November a. s. uit de strafgevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Rosendaal begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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K°. 608. FHICKE, Chrlstlaan Pc lx , oud 3G jaar, 
ijzersmelter, gehuwd, Protestant, geboren te Kniestedt (Pruis-
sen) laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.68 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
gewoon , mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 
' Werd 22 Nov. 1881 door het gerechtshof te Amsterdam 

wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 
Hij wordt den 22sten November a. s. uit de strafgevangenis 

te Zeeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen 
des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met het 
kalanderen werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 609. BOCK» Phtllppus d e , oud 46 jaar, bediende, 
ongehuwd. Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,mist 
de toonen zijner beide voeten: — 

Werd 24 Nov. 1881 door het gerechtshof te *s Gravenhage 
wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting tot 5 jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. Hij heeft vroeger reeds 2 jaar ge
vangenisstraf ondergaan. 

Hij wordt den 24sten November a. s. uit de strafgevangenis 
te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is opvliegend 
en valseh. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N*. 610. RIETHORST, J a n , oud 40 jaar, zonder be
roep, ongehuwd, Protestant, geboren te Hengelo, laatst ge
woond hebbende te Ambt-Doetinchem, lang 1.64 meter, haai* 
en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus l ang , 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — . , - . . . : 

Werd 26 Januari 1882 door' het gerechtshof té Arnhem 
•wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een meisje met 
gewelddadigheid ondernomen en uitgevoerd tot 5 jaar tucht-
huisstraf veroordeeld. • 

Hij is den 27sten September jl. na gratie bekomen te.hebbèn 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen *n 'heeft zich 
ter ontvangst zijner uitgaanskasnaar Ambt-Doetinchem begeven-. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als naaga-
zijnknecht werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°.611. HOEJFMAN, ChrfsUaan, oud 49jaar, sjouwer, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Overschie , laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.685 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs , neus krom, mond ge
woon , kin smal, baard zonder, aangezicht rond, kleur ge : 

zond, is kaalhoofdig en draagt een pruik: — 
Werd veroordeeld: 22 Nov. 1861, 17 Oct. 1862, 10 Oct. 

1863, 21 April 1866 en 11 Juni 1868 door het provinciaal 
gerechtshof van ZuidhoUand; 21 Nov. 1869, 27 Feb. 1872, 
4 Dec. 1879, 23 Juli 1880, 20 Januari 1881 en 20 Nov. 1884 
door de rechtbank te Rotterdam, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 3 en 6 maanden, 2 jaren, tweemaal tat 1 
jaar , 2 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf r driemaal 
3 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij is den 20sten November jl. uit de strafgevangenis nabij 
Zeiden, ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner tütgaaus-
kas naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
Geheim Reqistér. rm ' , n a - . , 
TT—s» • .. [1 waande aflevering.] 
Vijfde jaargang. L ö J 
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N°.612. ALBRËCUT, J a co bus Hendrik , oud4Öjnai 
bakkersknecht, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gl 
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.635 meter, haar a 
wenkbr. donkerbruin, voorhoofd smal, oogen donkerbruin 
neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangi 
zicht lang, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 20 Ju' 
1876 en 2 Januari 1879 wegens diefstal, 8 Dec. 1880 wegen) 
diefstal en misbruik van vertrouwen; door het gerechtshofti 
Amsterdam 11 Jan. 1886 wegens diefstal; respectievelijk tot i 
maanden, 183 dagen en 2 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstra! 

Hij is den 24sten November jl. uit de strafgevangenis nabij 
Zeiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaan» 
kas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

Ek 613. DIJKSTRA , P i e t c r A l l e s , oud 62jaar , varens-
gezel, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Bolsward, lang 1.637 meter, haar en wenkbr.; 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon,; 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —| 

"Werd veroordeeld: 14 Dec. 1865 door de rechtbank te 
Leeuwarden en 9 Maart 1871 door die te Sneek wegens mis
handeling, 3 Maart 1873 door het provinciaal gerechtshof in 
Friesland, 21 Jan. 1882 en 29 Nov. 1884 door de rechtbank 
te Leeuwarden, wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 15 
dagen, en 1 jaar celstraf, 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 
Hij is den 29sten November jl. uit de strafgevangenis nabij 

Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst• zijner uitgaans-
kas naar Bolsward begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N6. 614. OliM, Otto VanF oud 61 jaar, boekdrukker, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewooud hebbende te 
Groningen, lang 1,55 meter, haar en wenkbr. blond, voor-
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hoofd $mal, oogen blauw, neus gewoon , mond klein, kia 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft 
een gebroken en hoogen rug : — 

"Werd 2 Dec. 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens 
opzettelijke brandstichting tot 6 jaren tuchthuisatraf veroordeeld. 

Hij wordt den 2den December a s. uit de strafgevangenis 
te Zeeutoarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°.615. KOFFIJBERG, Adrlanus Gerardus , oud 19 
jaar, pettenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.65 meter, haar'en 
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 
- "Werd veroordeeld: 26 Juni 1884 door de rechtbank te Rot

terdam en 21 Jan. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
wegens diefstal, telkens tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 3den December a. s. uit de strafgevangenis 
te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in 
ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 616. VLIET, Cornel ls V a n , oud 20 jaar, zonder 
beroep , ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te Gouda, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar 
bruin, wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
groot, mond gewoon j kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 26 J u l i 1884 door de rechtbank te Rot
terdam, 21 Jan.. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage , 
wegens diefstal, telkens tot 1 jaar celstraf. 

Hij wordt den 3den December a. s. uit de strafgevangenis 
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te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is vuil en 
lui. Hij was met het tricotpluizen werkzaam. 
- Hij kan schrijven. 

^°.617^9EUaAjL0T, Paula» , oud 46 jaar , kleermaker, 
gescheiden, Roomsen-Katholiek, geboren te Haarlem, laatst 
gewoond hebbende te Delft, lang 1.543 meter, haar donker
blond, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus 
en mund gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 
/Werd veroordeeld: 12 Mei 1853 door de rechtbank te Haarlem 
-wegens diefstal, in 1857 door die te Alkmaar wegens land-
looperij, 26 Aug. 1859 door het provinciaal gerechtshof in 
Overijssel * in 1872 door do rechtbank te Haarlem, 18 Nov. 
3873 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 22 
Dec. 1879 en 12 Dec. 1881 door het gerechtshof te Amsterdam 
en 6 Dec. 1883 door de rechtbank te Haarlem , telkens wegens 
diefatal, respectievelijk tot 2 jaar, 6 maanden en 3 jaar ge
vangenisstraf, 3 maanden'celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 2 
jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 6 maanden celstraf en 3 jaar 
gevangenisstraf. * 
. Hij wordt den 6den December a. s. uit de strafgevangenis 
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit
gaanskas naar Hillegom begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

, O, 
. N\ 618. HjftlK, MarUnüs Van den , oud 23 jaar, 
scbippersknecht, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Varik,.laatst gewoond hebbende te Deurne, lang 1.61 meter, 
haar en wenkbr, blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus 
en mond gewoon,- kin rond, baard zonder ̂  aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heefc een'Htteeken.aan het voorhoofd: — 
- "Werd veroordeeld: 24 Nov. 1881 door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch wegens diefstal, 7 Dec. 1833 door den krijgs
raad in het 2ie militaire arrondissement, wegens 1stedesertie. 
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en diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 3 jaar gevan-. 
genisstraf. 

Hij wordt den 13den December a. s. uit de strafgevangenis 
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zïjaer uit-
gaanskas naap 's Hertogenbo3ch begeven. 

Zijn gedrag in do gevangenis was redelijk. Hij was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan. schrijven. 

K°. 619. r O L M A X , J o h a t m e s H e n d r l k u s , oud 41 jaar , 
timmerman , gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.69 meter , haar bruin , 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond 
gewoon , kiu rond, baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: 17 Febr. 1876 door het gerechtshof te 
Arnhem , wegens valschheid io geschriften , 22 Sept. 1885 
door hetzelfde hof, wegens diefstal, respectievelijk t o t 4 jaar 
gevangenisstraf en 15 maanden celstraf. 

Hij wordt den 16den December a. s. uit de strafgevangenis 
te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Arnhem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 620. M E I J E R , H e n d r i k , oud 48 jaar , machinist, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Zutphen, laatst gewoond 
hebbende te Kampen , lang 1.79 meter , haar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd smal, oogen blauw , neus l ang , mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 18 Dec. 1879 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
moedwilligen doodslag tot 7 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt den 18den December a. s. uit de strafgevangenis 
te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
•gaanskas naar Gorsel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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K1. 621. V R I E S , I i teuwe De , oud 50 jaar , koopman , 
gehuwd,'Protestant, geboren teOterleek, laatst gewoond 
hebbende te Alkmaar, lang 1.654 meter, haar en wenkbr. 
donkerbruin, voorhoofd laag, oogen lichtgrijs, neus en mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 19 Nov. 1865 door het provinciaal ge
rechtshof in Noordholland, wegens diefstal, en 18 Dec. 1833 
door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal van vee 
in de weide, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 3 
jaar gevangenisstraf.-

Hij wordt den 18den December a. s. uit de strafgevangenis 
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Alkmaar begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 622. CHASTELET, An ton la , huisvrouw vanJACOB 
VAN DE KLUNDERT , oud 53 jaar, breidster, Protestant, ge
boren en laatst gewoond hebbende te Dordrecht, lang 1.63 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Dordrecht in 1861, 
18G3 , 1864, 1865 en 1867, wegens mishandeling en rebellie, 
in 1869 wegens diefstal en mishandeling r in 1874 en 1877 
wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage, in 
1880 wegens oplichting, in 1881 wegens diefstal en door de 
rechtbank te Dordrecht 23 Dec. 1881 wegens diefstal, respec
tievelijk tot 3 maanden celstraf, 6 weken , tweemaal 1 maand, 
en 3 maanden gevangenisstraf, 6 maanden celstraf, 1 jaar 
gevangenisstraf, 1-jaar celstraf, tweemaal 6 maanden en eens 

. 5 jaar gevangenisstraf. 
Zij wordt den 23sten Dec. a. s. uit de strafgevangenis te 

\s Hertog enbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 
uitgaanskas naar Dordrecht begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Haar karakter 
is buitengewoon slecht. Zij was met naaien werkzaam. 

Zij kan niet schrijven. 



N'. 623. JUiYG, Carel Hendrik, oud 24 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd , Protestant, geboren te Schiedam , laatst 
verpleegd te Ommerschans, alwaar hij 18 Sept. 1884 uit is 
ontvlucht, lang 1.67 meter t haar en wenkbr. blond , voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 27 Aug. 1880 en 25 Aug. 1882 door bet 
gerechtshof te 's Gravenhage en 23 Dec 1884 door dat te 
Arnhem, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 
18 maanden en 2 jaar celstraf. 

Hij wordt den 23sten December a. s. uit de strafgevangenis 
te utrecht ontslagen en daarna naar de bedel aarsgestïch ten 
teruggebracht. 

Zijn gedrag in de gevaDgenis was goed. Hij was werk
zaam met het plakken van doosjes. 

Hij kan schrijven. 

K°. 624. VERKAIIXEN, F e r d l n a n d , oud 39 jaar, 
gasfitter, ongehuwd', Roomsch-Katholiek , geboren en laatst 
gewoond hebbende te Brussel, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd gewoon : oogen bruin, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 23 Sept. 1877 \ door den^Jkrijgsraad te Weltevreden 
wegens diefstal met geweld op den openbaren weg tot 8jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. 
t.Hij genoot 9 maanden afslag, wordt den 30sten December 

a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en al3 
vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hjj was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 
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