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N°. 625. H E R B E R S H O F , A r i e , oud 43 jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Zaandam, zonder
vaste woonplaats, lang 1.59 meter, haar en weokbr. zwart,
voorhoofd laag, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin
rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: —
. Werd veroordeeld: in 1866 door het provinciaal gerechtshof
in Noordholland, in 1868 en 1873 door de rechtbank te Haarlem , telkens wegens diefstal; in 1877 door het gerechtshof
te Amsterdam wegens geweldpleging en 13 Mei 1880 door
de rechtbank te Amsterdam weg'«ns diefstal met braak, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 5 jaren, 6 maanden en
6 jaren en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den 8sten Januari a. s. uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Zaandam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer
goed. Hij was in het begin als blikslager, doch laatst als
aardappelschiller werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 626. S C H U I T , N a t h a n , oud 25 jaar, koopman, ongehuwd , Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.67 meter, haar zwart,wenkbr.donker,voorhoofd laag, oogen donker bruin, neus en mond gewoon , Tcin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft
een litteeken aan de bovenlip: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 26
Nov. 1873, 6 April 1875, 7 Maart 1878, 14 April 1880 en
10 Januari 1883, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot
3 maanden en 2 jaar gevangenisstraf, 9 maanden en 2 jaar
celstraf en 4 jaar gevangenisstraf.
;
Hij wordt den lOden' Januari a. s. uit de strafgevangenis
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
Geheim Register,
[Eerste aflevering.]
Zesde jaargang.
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3S°, 627. T H I J S S E , D i r k , oud 50 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Delft, laatst verpleegd
te Veenhuizen, lang 1.59 meter, haar lichtbruin, wenkbr.
blond, voorhoofd breed, oogen lichtbruin, neus plat, mond
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 23 Febr. 1856 door het hoog militair
gerechtshof wegens diefstal, 27 Nov. 1860 door het provinciaal
gerechtshof in Overijssel en 12 Sept. 1868 door dat in Drenthe
wegens schriftelijke bedreiging, 13 Juli 1860 door de rechtbank te 's Gravenhage, 21 Maart 1868 door die te Leeuwarden, 14 Mei 1884 door die te Amsterdam telkens wegens
bedelarij en 15 Juli 1886 door die te Utrecht wegens landlooperij, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 6 maanden
celstraf, 6 jaar tuchthuisstraf, driemaal tot 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en
6 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den Uden Januari a. s. uit de strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten
teruggebracht.
Zijn gedrag in da gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 628. SIH.HES, D o u w e J e l l e s , oud 40 jaar, arbeider,
ongehuwd , Protestant, geboren te Warns, gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde, laatst gewoond hebbende
te Hindeloopen, lang 1.787 meter, haar en wenkbr. zwart,
voorhoofd rond, oogen bruin , neus en mond gewoon , kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 28 Januari 1875 en 25 April 1877door
de rechtbank te Sneek wegens verbreking van afsluiting en
diefstal, 16 Januari 1878 door die te Leeuwarden en 16 Febr.
1878 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstallen,
respectievelijk tot 15 en 30 dagen celstraf, 4 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 16den, Januari a s. uit de strafgevangenis
te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas naar Hindeloopen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.

3
N°. 629. 8 M J Ü E R S , D a n i ë l , oud 50 jaar ?- koopman ,
ongehuw L, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd lang, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond,
baard zuuder, aangezicht rond, kleur gezond , is eenigszins
krom: —
"Werd veroordeeld: in 1855, 1859, 1863, 1868 en 2 JuDi
1880 door de rechtbank Ie Amsterdam en ia 1873 door het
provinciaal gerechtshof in Noordholland, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 , 3 , tweemaal tot 5 jaar en tweemaal
tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den 28sten Januari a. s. uit de strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaj naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Bij kan zich zonder reden ergerlijk opwinden. Hij schilde aardappelen.
Hij kan schrijven.
N°. 630. GEI.SING, H u b e r t u s J o s e p h u s , oud40jaar,
sjouwer, ongehuwd t Room se h -Katholiek, geboren te 'f iel,
laatst gewoond hebbende te Zaltbommel, lang 1.76 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus
lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 30 Juli 1877 door het gerechtshof te
Arnhem en 20 Sept. d. a. v. door dat te *s Gravenhage, wegens valrehheid in geschriften en het namaken van bandteekeningen en het gebruikmaken daarvan, telkens tot 5 jaren
tuchthuisstraf.
Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 31sten Januari
a. s. uit de strafgevangenis te Leeuw&Tden ontslagen fin zal na
eerst nog 36 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan , zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zutpheu
begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven.
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K*. 631. H A N E R A J I P , W i l l e m , oud62jaar, klompenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Oepe, g e meente Epe, laatst gewoond hebbende te Hengelo, lang 1.76
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw,
neus spits, mond gewoon, kin plat, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 28 April 1£48 en 17.Juni 1857 door de
rechtbank te Zutphen,- wegens verwonding en mishandeling,
12 Sept. 1867 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland,
wegens poging "tot moord, respectievelijk tot 2 jaar en 2 maanden gevangenisstraf en 20 jaren tuchthuisstraf.
Hij genoot 6 maanden en 6 weken afslag, wordt 1 Febr.
a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hengelo begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 632. P U T T E , J©bannes F r a n c l s c u s , oud 25 jaar,
smid, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren teGoes,laatst
gewuond hebbende te Breda, lang 1.70 meter, haar donker
blond-, wenbr. blond, voorhoofd laag, oogen licht grijs r neus
en mond gewoon, kia rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond, heeft nu en dan eleptische toevallen: —
Werd veroordeeld: 6 Maart 1-879 door den krijgsraad te'sHertogenbosch, 11 Sept., 16 Oct. en 23 Nov. 1880 door de
rechtbanken te Groningen, Leeuwarden en Alkmaar en 10
Aug. 1885 door het gerechtshof te 's Hortogenbosch, telkens
wegens diefstal, respectievelijk, tot 1 jaar detentie, 1 jaar,
183 dagen én 6 maanden celstraf en. 18 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den.lsten Febr. a. s. uit.de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en. zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Breda begeven.
-Zijn .gedrag ia de gevangenis was goed'Hij was als smid
werkzaam.
. . .
sipj kan schrijven.'
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N». 633» ÖOOHX, Cferardos V a n , oud 52 jaar, arbeider,. ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Verhel,
laatst gewoond hebbende te *sHertogenbosch, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd plat, oogen blauw,
neus spits,' mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : —
Werd veroordeeld: 15 Maart 1866 door het proviuciaal gerechtshof in Gelderland en 5 Febr. 1880 door het gerechtshof
-te *s Hertogenbosch, wegens diefstallen respectievelijk tot 6
-en 7 jaren tuchthuisstraf.
Hij wordt den 5den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
Leemoarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaaskas naar 's Hertogenbosch begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij WB3 valsch.Hïj was als wever werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
K°. 634. GROOT, E U s a b e t h . wed. ARIE YESTERING, oud

.70 jaar, zonder beroep, Roomsch-Katholiek, geboren te Wijde
"Wormer, laatst gewoond hebbende te Anna Paulowna, lang
1.56 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen
grijs, neus en mond gewoon , kin rond , aangezicht ovaal,
kleur bleek: —
Werd veroordeeld: 16 Nov. 1860, 14 Juni 1861 en 3 Januari3l872 door de rechtbank te Hoorn , 1 Juni 1858 en 19
Febr. 1862 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland,
7 Sept. 1880 door het gerechtshof te Amsterdam en 13 Januari
1885 door de rechtbank te 'Alkmaar, telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 1 maand, 2 maanden en 2 jaren gevangenisstraf, 3 maanden, 1 jaar en 2 jaren celstraf en 2 jaren
gevangenisstraf.
Zij wordt den 7den Februari a. s. uit de strafgevangenis te
's Hertogettbósch ontslagen en zal zich ter ontvangst barer uitgaanskas naar Beverwijk begeven.
Haar gedrag^ïn de -gevangenis was goed. Zij was met
naaien werkzaam. •
Zij kan niet schrijven.
K°. 635. J A J f S E N , J a n C o e n r a a d , oud 26 jaar, borstelmaker , oDgehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst
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gewoond hebbende te Amsterdam, Tang 1.50 meter, haar en
wenkbr. zwart, voorhoofd rond , oogen grijs, neus groot,
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond, hij heeft een hoogen rug en vooruitstekende
borst: —
'
'
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 30 Januari 1877, 25 April 1878 en 21 Febr. 1879 wegens diefstal,
25 Aug. 1880 eu 6 Juli 1881 wegens diefstal én landlooperij
en 7 lebr. 1883 wegens diefstal met braak, respectievelijk
tot 1 jaar 3 maanden en 1 jaar celstraf, 4 en 6 maanden
gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgesticht en 4 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 7den Februari a. s. uit de strafgevangenis
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis wa3 in den laatsten tijd goed.
Hij was als borstelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 636. GROOT-BATTATÉ, Anlhonlc Samuel Gerardus T a n , oud 31 jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Protestant , geboren te Utrecht, zonder vaste woonplaats j lang
1.65 meter, haar zwart kroes, wenkbr. zwart, voorhoofd hoog,
oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin breed, baard
zonder, aangezicht vol, kleur bruin is getatoueerd op den
rechterarm: —
"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem, wegens
insubordinatie, 16 Aug. 1883 door het gerechtshof te Arnhem
wegens bedreiging met brandstichting, tweemaal door de
rechtbank te Zwolle wegens landlooperij en 8 Febr. 1886 door
het gerechtshof te Arnhem, wegens diefstal, respectievelijk tot
5 jaar kruiwogenstraf, 18 maanden gevangenisstraf, tweemaal
tot 14 dageo gevangenisstraf met last.tot opzending naar de
bedelaarsgestichten en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 8sten Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
ülrecht ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebraclfÈt .J
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij was met het
spartvlechten werkzaam.
Hij kan schrijven.
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K°- .637. HABI1VG, H e n d r l k n s v a n d e n , oud39 jaar,
koopman in visch, ongehuwd , Roomscb-Katholiek , geboren
te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang
1-705 meter, haar bruin, wenkbr. donker, voorhoofd breed ,
oogen donkergrijs, neus en mond gewoon, kin rond,:baard
zonder, aangezicht rond , kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 5 Sept.
1868, 11 Sept. 1869, 16 Febr. 1870, 12 April en .13 Dec,
"1871, 31 Maart en 29 Mei 1875, wegens gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, rebellie en mishandeling; 18 0ct.
1871 wegens diefstal, door het provinciaal gerechtshof in Noord*
holland 10 Nov. 1873 door dat in Friesland 2 Aug. 1875,
wegens wederspannigheid en mishandeling, door het gerechtshof te Leeuwarden 13 Aug. 1878, wegens diefstal van vee in
de"weide; door hetzelfde hof 25 Juli 1883 en door de rechtbank te Leeuwarden % Juni 1883, wegens beleediging vaü
een beambte, rebellie en gewelddadigheid, respectievelijk tot
1 maand, 6 weken, 3 en 4 maanden gevangenisstraf, l j a a r
cel, 14 dagen en 6 maanden gevangenisstraf, tweemaal 1 jaar,
18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 jaar en 8 maanden- gevangenisstraf.
-^ Hij-wordt den 9den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij
Leicfcn ontslagen en zal zich ter ^ontvangst zijner uitgaanskaa
naar Haarlemmermeer begeven.
Zya gedrag in'de gevangenis was redelijk. Hij was wraakzuchtig en gevaurHjk voor anderen. Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
"t W- 638, HEÏ.DOORX D E 9I1X.DE , W i l l e m , oud Gb
jaar, sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende'te Amsterdam, lang" 1.67 meter, baar donkerbruin ,
wenkbri ^blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus dik, mond
klein,'kin rond f baard zonder, aangezicht ovaal, klaur g e zond .heeft een stijven voorvinger aan de linkerband: —
.-Werd veroordeeld: in -1854 .door het provinciaal gerechtshof
in Noordholland; in 1873 en 1876 door de rechtbank te Amsterdam ; 'in 1879 ,dpor bet gerechtshof te Amsterdam en 9 Febr.
1882 .door .1de'rechtbank te Amsterdam telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstaf, 8 dagen en 3 maanden
celstraf, 2 en Öjjaar gevangenisstraf.
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- Hij wordt den 9den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter-ontvangst zijner uitgaauskas
naar Amsterdam begeven.
Zyn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd goed.
Hij schilde aardappelen.
-Hij kan niet schrijven.
K°. 639. Y W E T , Tennis T a n , oud 58 jaar, horlogemaker, ongehuwd, Protestant, geboren te de Leur, zonder vaste
woonplaats, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang, moed klein, kin rond»
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 24 Juli 1874 door de rechtbank fe Alkmaar , wegens misbruik van vertrouwen, 15 Mei 1878 door
het.gerechtshof te Amsterdam en 10 Febr. 1881 door dat te
Arnhem, wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 9 maanden
celstraf en 6 jaren tuchthuisstraf.
Hij wordt den lOden Febr. a. s.'uit de 'strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal. zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Enkhuizen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
.- E». 640. BITUIIEÏV, A n t h o n l e V a n , oud 32 j a a r , bediende , gehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren te Utrecht,
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, haar
en wenkbr. bruin , voorhoofd laag , oogen bruin ,* neus en
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond; —
Werd veroordeeld: In 1882 tot 6 maanden celstraf en 2
Maart 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage , wegens
diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 13den Febr. a»s.
uit de strafgevangenis te Leeuioarden ontslagen «n zal zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Schiedam begeven.
- Zijn gedrag in de gevangenis was-zeer goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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K°. 641. HEIJHVK, S t e v e n , oud 38 jaar, kleermaker,
gehuwd, Protestant, geboren te Ede, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond.gewoon., kin
rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond, beeft;
een litteeken aan den hals: —
Werd veroordeeld: 4 Januari 1872 door den krijgsraad in
het 3de milit. arrondissement wegens desertie, 5 Nov. .1878
door het gerechtshof te Arnhem, wegens valschheid in geschrift
en -29 Januari 1834 door de rechtbank te Arnhem wegens be*
driegelijke oplichting driemaal gepleegd, respectievelijk tot 3 jaar
kruiwageostraf, 5 jaar tuchthuisstrat'en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 13den Febr. a s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden .ontslagen eo zal zich Ier ontvangst zijner uitgaanskas
naaf AÏnhem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 642. J A N S S E N , O e ra r dus , oud 29 jaar , schilder,
ongehuwd, Roomscb-Katboliek, geboren te Eersel, laatst
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, baar en
wenkbr. bruin , voorhoofd laag, oogen blauw , neus klein ,
mond groot, kin rond, baard bruin, aangezicht rond, kleur
gezond:—
• Werd veroordeeld: 8 Nov. 1877, 7 "Jan. L880 en 31 Dec.
1883 door het gerechtshof te VHertogenbosch, wegens feitelijkheid tegen de .eerbaarheid, diefstal en oplichting; 11 Nov.
18:50, 28 Juni en 6 Aug. 1881 door de rechtbanken te 'sGrayenhage; Rotterdam, en Breda, wegens diefstal en tweemaal
wegens oplichting; 21 Dec. 1883 door het gerechtshof te
*s Hertogenbosch wegens oplichting, respectievelijk tot ljaar,
tweemaal tot 18 maanden, 4maanden, '/gjaar, 8 en 16 maanden celstraf.
. Hij wordt den 13Jen Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
iRotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis wasgied. Hij was al* mattenmaker -werkzaam.
Hij kaiTschrijven.
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N°, 643. 1IOU3E7V, Vleier J o s e p h , oud 39 jaar, mijnwerker , gehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Heerlen, lang 1.59 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang: en dik, mond
groot, kin rond, baard zooder, aangezicht ovaal, Kleur gezond. —
Werd 11 Nov. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Limburg wegens moedwilügen manslag tot 12 jaar tuchthuisstraf
veroordeeld.
• Hij genoot 9 maanden afslag, wordt den I4den Febr. a. s,
uit de strafgevangenis te Zeeuioarden ontslagen en zal zich
ter ontvangst zijner uitga aoskas naar Maastricht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 644. HITIJGEÏVS, P e t r u s E g b c r t A n t o n l o s , oud
44 jaar, koopman , gehuwd, Protestant, geboren té. *sGravenbage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, Tang 1.78
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw,
neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond : —
"Werd veroordeeld: 26 Sent. 1867 en 4 Juni 1872 door de
rechtbank te Utrecht en 9 óct. 1876 door den Hoogen Raad
der Nederlanden, telkens wegens bedelarij; 15 Febr. 1832
door het gerechtshof ie Amsterdam, wegens valschheid in geschriften en het des bewust gebruik maken daarvan, respectievelijk tot driemaal 3 maanden celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgesticbtöu en 5 jaar tucuthuisstraf.
Hij wordt den 15den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal na eerst nog 30 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan naar de bedelaarsgestichten worden overgebracht.
Zijn gelrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam.'
/
Hij kan schrijven.
3S°. 645. Ë R P , Dirk Van, 'oud 25jaar, kopersloger, on*
gehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin,
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Voorhoofd brééd, oogen bruin,"neus dik, mond gewoon, kiu
rond, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 17 Mei 188*2 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf
•veroordeeld.
• Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 16den Febr. a s.
uit de strafgevangenis te Zeeutcarden ontslagen en zal aldaar
zijn uitgaanskas in ontvang nemen.
•" 2ijn gedrag in de gevangenis was goed. "Hij was als blikslager werkzaam.
. Hij kan schrijven.
K°. 646. KONING, B e r e n d , oud 44 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Winschoten, laatst gewoond
hebbende te Heiligerlee, lang 1.715 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog,. oogen donkergrijs,. neus en mond
gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
, "Werd veroordeeld: door de rechbank te "Winschoten 30 Sept.
1875 en 12 Mei 1882, wegens mishandeling; 8 Maart 1867,
30 Sept. Iö7«, 12 Mei 1882, 30 Mei en 31 Oct.1884, telkenswegens frauduleus- vervoer van accijnsgoederen, respectievelijk
tot 1 maand, 3 , 2 en 9 maanden celstraf, 1 jaar e n 3 maanden gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, welke straf in gewone
gevangenisstraf is verwisseld, 1 en 6 maanden subsidiaire gevangenisstraf.
- - Hij wordt den. 16den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar 's Gravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was- goed. Hij was als wever
werkzaam. >. - *%:f--Hij kan -schrijvenJ

;,; \

'K^'647.'-THEITNÏSSEN', J o h a n n e s CorncUs L a m b e r l u s , ó u d . 3 r . j a a r ; metselaar. gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren én laatst gewoond hébbende te Arnhem, lang
1.72 nieter, haar en .wenktr. bruin, voorhoofd rpnd, oogen
grijs-Jneustifï'mond"gewoon, ;kiri Tohdpbaard zonderi aangezicht o v a a l i ' k l e u r ; gezond, ^ heeft 2 stijve vinger» aan de
fecb4èrnanar^ < ^- l,, * uï; ' .-'!**V*;;f'**>-1 &"* >
'"

ia
Werd veroordeeld': 9 April 1878 en 6 Juli 1880 door de rechtbank te Arnhem en 2ó Aug. 1885 door het gerechtshof teArnhem , telkens "wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden en 3 jaar gevangenisstraf en 18 maanden celstraf.
Hij wordt den 16den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Arnhem begeven.
•- . - • *v r
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met kettingscheeren werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 648. W K E T E R I J V G , H e r m a n u s J o h a n n e s A l b e r t u s T a n d e , oud 31 jaar, zonder beroep, ongehuwd, RoomschKatholiek, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats>
lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond,. voorhoofd hoog r
oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kiu rond, baard
zooder, aangezicht ovaal, kleur bleek, heeft eea litteeken.
op de borst: —
Werd veroordeeld: 31 Maart 1880 door den krijgsraad int
liet 4ie milit. arrondissement te Haarlem, wegens diefstal, 26»
Aug, 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegeus diefstal en landlooperij , respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf
en 18 maanden celstraf.
Hij wordt den loden Febr. a. s. uit de strafgevangenis t&
Utrecht ontslagen en zal'zich ter ontvangst, zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gelrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met.
bobijnen werkzaam.
^^H
Hij kan schrijven.
I
K°. 649. H A C U U I S , GTerrlt «Tan, oud 41 jaar, daglooner, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboreu en. laatst ge-'
woond hebbende te Tubbergen, lang 1.65 meter, haar ea
wènkbr. blond , voorhoofd smal, oogen blauw, neus- en mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur'gezond,
mist den.top van de voorste"vinger der rechterhand:—•
Werd 19 Md 1881 .door hei gerechtshof te Arnhem, w a gens'poging tot moedwilligen. doodslag tot 6 : j a a r tuchthuisBtraf veroordeeld.
•* '"• '
. --"
' Hii genoot 3 maanden, afslag, wordt 18* Febr**a. s. uit d e
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strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tubbergen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger
werkzaam.
Hij kan schrijven.
3 ° . 650. T A A I i , C o r n e l l s L a n r e n s , oud 23 jaar, steensjouwer, ongebuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd ovaal, oogen grijs, neus en mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond is
pokdalig: —
- "Werd veroordeeld: 12 Sept 1876, 27 Oct. 1881 en 26 Oct.1882 door de rechtbank te. Amsterdam , 30 Maart 1885 door
het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, resdectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 183 dagen celstraf, 2.jaar gevangenisstraf en 2 jaar celstraf.
Hij wordt den 18den Febr a. s. uit de strafgevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker/ werkzaam. H\j kan schrijven.
• N°. 651. W O I J F F , J o h a n n e s B e , oud 22 jaar, vUchkooper, ongehuwd, Protestant, .geboren ta Nieuwediep , laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en
wenkbr. blond, Voorhoofd laag, nogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: 18 April 1883 door de rechtbank te Amsterdam ëu 30..Maart. 188ó "door het gerechtshof te Amsterdam
in hooger heroep, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en
2 jaar .celstraf. ~.-, .J-. % '
Hij :wordt.;den .18 Jen Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
C7rwAi.Qnt^]agen ea zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven. j . H H
- Zijngedragin dergevangeni3;was'Sleclit.-Hij was. met het
vlechten van spart werkzaam.
•/Hij -kan schrijven.;f.ji üï& 'Zij&m 1

15
N°. 652. A K K E K 3 I A X S , W i l l e m , oud 23 jaar, koffermaker , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en plaatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.665 meter, haar
en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus en
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond, de middelste vinger van de linkerhand is krom: —
Werd veroordeeld: 14 Nov. 1873, 17 Sept. eul3Nov.l879
door de rechtbank te Amsterdam, 26 Sept. 1882 door het
gerechtshof te Amtterdam, telkens wegens diefstal, en 17
Febr. 1885 door hetzelfde hof, wegens valscbheid in geschrifte
en het des bewust gebruik maken -daarvan en diefstal, respectievelijk tot 7, 8 en 183 dagen en 1 jaar en 6 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 21$ten Febr. a, s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als borstelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. G53 H E W E S , G e e r t , oud 43 jaar, sjouwer, ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Hoogezand, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin
rond, haard zonder , aangezicht ovaal j kleur gezond : —
Werd veroordeeld : 4 Juli 1871 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, "wegens diefstal van vee in de weide;
25 Mei 18-S2 door het gerechtshof te Leeuwarden , wegens
diefstal, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar
tuchthuis^traf.
Hij wordt den 21sten Febr. a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hoogezand begeven.
Ziju gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als
timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven,
N°. 654. B R . 4 S Z , E v e r t , oud 40 jaar,- schippersknecht,
gehuwd , Protestant, geboren te Hoogeveen , laatst gewoond
hebber.de te Amsterdam t lang 1.605 meter , haar en wenkbr.
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blond, voorhoofd gewoon, opgen grijs, neu3 gewoon, mpnd
groot, kin rond, -baard zonder j aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
•• Werd veroordeeld: 28 Nov. 1878 en 1 Juni 1882 door de
rechtbank te Zwolle, 17 Dec 1878-door het gerechtshof te
Amsterdam, 21 Sept. 1882 door dat te Leeuwarden en 9 Nov.
1882 door de rechtbank te Amsterdam, 5 maal wegens oplichting en eens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden, 2 jaar en 18 maanden celstraf, 1 jaar, 18en2 maanden
gevangenisstraf en 1 maand subsidiaire gevangenisstraf.
- Hij wordt 25 Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Hoogeveen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed,-Hij was als barbier
werkzaam.
• Hij kan schrijven.
N°. 655. Z W A A A S , H e r m a n u s , oud 44 jaar, houtzager,
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren .te Malden, laatst gewoond hebbende-te Maassluis, lang '1.56 ineter, haar zwart,
wenkbr. donker bruin, voorhoofd breed r oogen grijs, neus
smal, jnbod groot, kin breed,.bruine rïrigbaard, aangezicht
rond,-kleur gezond: •*- ."—= .'
"Werd veroordeeld: '16* Maart 1876 dóór de rechtbank te
Rotterdam» wégrens diefstal, 27 Dec. d878 door het gerechtshof te Amsterdam» wegens valschhëid in geschriften, 22 Mei
1880 en- 11 April 1885 door. dat te 'sGravenhage,, wegens
diefstal j'•respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 1 jaar
celstraf, 3 en 2 jaar gevangenisstraf.
?"Zijne"-strafte Hoorn.-eindigd den 26sten Fehr. a.s. en hij
zal;zich ter ontvangst zijner nitgaanskas naar Maassluis begeven.
i' Zijn'-vgedrag' in. dé' gevangenis1 was goed. • Hij is licht geraakt en achterdochtig. Hij was als kok werkzaam.
Hij kan schrijven,
* ~N°. 656, T A S D 1 A Z , E d a a r d E c x c h l e l 'oud 37 j a a r ,
kleermaker, ongehuwd ; jsraeliet geboren te ^sGraveuhage : ,
iönder"vasteVwoönpln'ats, lang 1*62 nieter^ haar "en wèokbr.
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zwart, voorhoofd Smal, oogeu bruin, neus gewoon, mond
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur g&r
zond:—
Werd 7eroordeeld: in 1869 door den krijgsraad in de 1ste
muit. afdeeling in 1873 door het provinciaal 'gerechtshof in
Zuidholland, in 1873 en tweemaal in 1880 door de rechtbank
te Amsterdam, viermaal wegens diefstal, en eens wegens oplichting, respectievelijk tot 1 jaarkruiwagenstraf, verwisseld
in 6 maanden celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, tweemaal tot
3 maanden celstraf, en eens tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den 27sten JTebr. a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar 's Gravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N°. 657. A E B N O V B T S , E d u a r d , oud 45 jaar f sjouwer,
gebuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Westerland, laatst
gewoond hebbende te Groede, lang 1.67 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, Deus lang, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd 2 Kaart 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage
wegens opzettelijke brandstichting, 'tot 5 jaar tucbthuiastraf
veroordeeld. '
--:,....
Hij wordt den 2den Maart a. s. uit de strafgevangenis te
Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Ter Neuzen begeven. . . .
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als wever
werkzaam.
Bij kan schrijven.
IS0. 668. GOHCCn, SI a r t l n n s Q e r a r d u s v a n , oud 32
jaar, metselaar, gebuwd, Protestant, geboren en laatst geWuond hebbende te Amsterdam, lang 1.77 meter, haar en
wenbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gewoon,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht lang1, kleur
gezond; —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 16
Juni 1880, wegens verzet en 20 April 1881, wegens diefstal,
door het gerechtshof te Amsterdam , 31 Aug. 1881 en 30 Jan.
1884, wegens valschheid in geschriften en 4 Maart 1885,
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 3 maanden, t
jaar en 2 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt'den 4den Maart a. s, uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner aitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed Hij was als metselaar
werkzaam,
"" Hij kan schrijven.
"N°. 659.'WORT, Hendrik Chris*iaan T a n , oud 38
jaar', 'kleermaker,-ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst gewoond hebbende te Haarlem,'lang 1.71 meter,
'Geheim Register:
'- [Derde aflevering.]
'Zesde'jaargang.
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haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag , oogen blauw, neus
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal
kleur gezond; —
"Werd veroordeeld: 20 Nov. 1874, door het hoog militair
gerechtshof in Nederlandsch-Indie, wegens insubordinatie, tot
6 jaren detentie, waarvan hem 3 jaren afslag is verleend en
9 Maart 1878, door den krijgsraad te Samarang, wegeng
feitelijke insubordinatie, tot 10 jaren kruiwagenstraf.
Hij wordt den 12den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Haarlem begeven.
. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 660. GEEVE1V, A n t h o n l e , oud 35 jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond
hebbende te Heemstede, lang 1.59 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus dik, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 13 Dec.'1872 door het provinciaal gerechtshof in
Utrecht, wegens moord tot 15 jaar tuchthuïsstrafveroordeeld.
. Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 13den Maart a.s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen nn zal zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger
werkzaam.
Hij kan schrijven.
IS0. 661. KOEHOORN, P l e t e r , oud 27 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Harlingeh, lang 1697 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd gewoon , •. oogen. grijs, neus; gewoon, mond klein,
kin. roud, baard zonder, aangezicht Qva al, kleur gezond; "heeft
een litteekeri aan "de linkerzijde van d e n h a l s : — .
. Werd veroordeeld i 22 JVtei 187?. door de rechtbank te Leeu•warden ; 10 Juni t1872 door'het prbVmciaal gerechtshof in Friesland, 20 Dec. 1882 door de rechtbank te Leeuwarden en 15 Maart
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1884 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 6 maanden, 4 weken en 1 jaar celstraf en
3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 15den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas
naar Arasterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als borstelmaker werkzaam.
:i-S
Hij kan schrijven.
K°. 662. G E N Z E R , H e n d r l c n s d e » oud 31 jaar, schoenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en
wenkbr. blond," voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, moed
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 4 Febr. 1870 door het provinciaal gerechtshof ia Noordholland, 22 Oct. en 25 Nov. 1873 door de rechtbank te Amsterdam , telkens wegens diefstal, 29 Sept. 1875
en 11 Juni 1878 door dezelfde rechtbank , wegens mishandeling
en diefstal, 2 Febr. 1876 en 16 Maart 1886 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar
en 6 maanden, 1 jaar en 6 maanden en 1 maand gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 5 jaar tuchthuisatraf, 2 jaar
celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 16den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als zeilmaker
werkzaam.
Hij kan schrijven.
I

Ts°. 663. ACHERMAN, l l a r m , oud 31 jaar, schoorsteenveger, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Muntendam, lang 1.80 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
' *•

\

'

•

"

•

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten in 1866,
1867 en 1871', wegens diefstal, in 1867wegensi mishandeling;
door het provinciaal gerechtshof in^röqïnj^e&^in 1867 en 1872
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wegens diefstal en in 1868 wegens mishandeling; door het
gerechtshof te Leeuwarden in 1880 en 23 Maart 1882, wegens
diefstal, respectievelijk .tot 15 degen, tweemaal 3 maanden,
15 en 45 dagen celstraf, 2 én 1 jaar gevangenisstraf, tweemaal
2 maanden celstraf «n 6 jaar tuchthuisstraf.
Bij wordt den 23sten Maart a. s. uit de strafgevangenis te
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas nuar Muntendam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.'
NB. 664. ROOZEBOOH, Bernard Jan» oud 48 jaar,
polderwerker, ongehuwd, Protestant,. geboren te N orden ,
laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.68 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus
groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: -**'"
"Werd veroordeeld: 3 Juli 1871, door bet provinciaal gerechtshof in Groningen; 29 April 1875 en 1 Nov. 1877, door
de rechtbank te Groningen, wegens mishandeling; 16 Febr.
1877,* door d i e t e Appingedacn, wegens verbreking van afsluiting'; 15 Jan. 1872, door het provinciaal gerechtshof in
Groningen; 9 Febr. 1878 , door het gerechtshof te Leeuwarden;
'20'Mei 1880,'door dat te Arnhem en 5 Juli -1880, door de
rechtbank te Utrecht, telkens wegens diefstal, respectievelijk
tot 1 maand gevangenisstraf, 8 , 15 en 3 dagen celstraf, 2
jaar gevangenisstraf, L jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en
2 jaar gevangenisstraf.
*-*fiÈj wordt den 28steu Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa
naar Wassenaar begeven. •
,
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
wever werkzaam.':"
. Hij kan schrijven. ,?..;-.---.-. .
: .., 1 .R°. 665. CJLERCa, J e a n J o s e p h Maria d e , oud 32
iaar, machinist, ongehuwd,'Roomsen-Katholiek, geborenen
laatst gewoond hebbende te Molenbeek (St. Jean), lang 1.71
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me'er, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon , oogen grijs,
neus en mond gewoon, kiu rond, baard zonder, aangezicht
uviml , kleur gezond: —
Werd 23 Sept. 1879 door den krijgsraad te Willem I , wegens diefstal met geweld op den openbaren weg, tot 8 jaar
tucht huisstraf veroordeeld.
Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 30 Maart a. s.
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.
Zün gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
magazijuknecht werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen.
N°. 666. AVETSELAAR, F e l r u i G e r a r d n s J a c o b u s ,
oud 24 jaar, kelner, ongehuwd, Protestant, geboren te Nieuwe
Diep, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus
groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door het Gerechtshof te 's Gravenhage,
13 April en 25 Mei 1882 en 22 Juni 1883, wegens diefstal,
valsebbeid in geschrift en diefstal, door de rechtbank te Rotterdam , 30 Dec 1830, wegens oplichting en 31 Maart 1886
door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 183 dagen, 2 jaar , 9 maandeu en 1 jaar
celstraf.
Hij wordt den 3lsten Maart a. s. uit de strafgevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed , bij is sluw en
ongevoelig. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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ÏPB 667. LAADT» D i r k Bastlaan Van der» oud44jaar,
sjouwer, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en. laatst
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meter, :haar en
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen b l a u w , , neus lang j
mond en kin breed, baard bruin, aangezicht lang, kleur gezond :
-..-.'
. Werd veroordeeld: 19 Sept. 1867 door de rechtbank te
Rotterdam,. 8 April 1870 en 25 Juni 1874 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 8 Mei 1886 door het gerechtshof te *s Gravenhage, met bevestiging van een vonnis
der rechtbank te Rotterdam van 1 April 1886, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 2 - j a a r , 18 maanden §n 1 jaar
gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
r,-.
K°. 668. H O O G L A N D , J a n Coenraad , oud 31 jaar,
steendrukker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst g e woond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 .meter, haar en
wenbr. bruin, voorhoofd rond, oogen olauw, neus gewoon,
mond klein, kin rond; baard zonder, aangezicht ovaal, kleur'
gezond, heeft een litteekèn'onder het rechteroog: —•"£*
Werd veroordeeld: 18 Mei 1875 door de rechtbank te
Amsterdam, 11 Juni 1878 en' 27 April 1880 door het gerechtshof te Amsterdam en 6 Juli 1882 door de rechtbank te
Amsterdam, respectievelijk tot 183 dagen , 1 jaar en 6 maanden'
en 6 maanden celstraf eu 5 jaar! gevangenisstraf. 1
-Hij :wordt den 7deri April a.s. uit "de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen; en zal zich tér ontvangst zijner uitgaanskas
ijaaf "Amsterdam' begeven.. ^ S ' ^ L . l*"^/??*./?""
T.,1' J^
~^Zi)n gedr'ag in, (|é 'jjevangeiijg^was. goed. ..Hij was als wever .
wèrkzaamv^Y; 4 c k ^
2: :vTj^td^^é^^ihi^:
Hij tlcan'schrijven.

•,„.>'-•

^^^eg^^^^Mf^^a'fleve^n*^
Zesde jaargang:?,
\ Lvie™

. i l '*; n i iïLÊ&U ;;**
a^even

T '?&$&£
SS•^^.^^^?H^,

I
f
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/ N ° . 669. B A K K E R , P o i r n s J a c o b u s , oud 40 jaar,
sjouwer, gehuwd, Roomsen-Katholiek,'geboren te 'sGravenhage , laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.605 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal/'oogen blauw, neus
gewoon /-mond: klein ,-• kin spits , baard zonder , aangezicht
ovaal,-kleur geel: —
*
.'...:
. :i";»*Werd veroordeeld: 8 Jan. 1869 door het provinciaal ge: rechtsbof'in- Zuidholland, wegens diefstal, 4 Febr. 1875 door
de 'rechtbank te. Middelburg, wegens oplichting, 18 Maart
1876 én 10 Maart 1884'door het gerechtshof te *s Gravenhage,
.wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf,
] 6 inaanden celstraf, 2 en 3 jaar gevangenisstraf.. J
'Hij wordt 10 April a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
' ontslagen' en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
vXw

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is voortdurend
in de ziekenzaal verpleegd geweest.
. .c
'.:..
. | . Hij kan schrijven.
-'•
•• Hl

, -

'•:. f r • - i».*i?*.i«-j-o % '&x\*

• u_^' =^::-W'jy

.-''."•' I •

. N°. 670. C E L D O F , Slmon J a c o b a s , oud "48 jaar,
sjouwer, ongehuwd ,'- Protestant, • geboren -te Middelburg,
' Infftst verpleegd te Ommerschans, lang 1.58 meier, haar bruin,
' wenkbr. blond, 'voorhoofd gewoon , oogen bruin, neus en mond
'gewoon 1 , .kin-rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: — .*."
^
1 I
.'.' j •
•- : Werd' veroordeeld : in Nov. 1870 en 5 Mei 1871 door bet
provinciaal gerechtshof in Zeeland, wegens diefstal, ontvluch:
tjng.uitide gevangenis en diefstal; 19/April 1871 en X April
1881 door de rechtbank ; terMiddelburg,. wegens mishandeling
* "en;diefstaI.rf2G Aug.. "1882 door ,het, gerechtshof te Amsterdam
wëgensTMdélarjSïii^^^rüjJ 884 door dat te *s Gravenhage. we*
S« gëns^ogtrig Vot^iefstaT, respèctiêvelij^fcot;3 jaar ,*3 jaar en ;
iw?6: maanafen \en~^^DBgnden_^va^e^^traf^.l83angBii celstraf,
4 iiiaêrja&ïl^év'afl^nisstraïJjEmfötiast tot ópiendïu'g-'naar
jde
^vbedelaarsgestichten en 3 jaar gevangenisstraf.
. --i;1'1 ^
'Hij wordt 10 April a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden
ontslagen «n zal ^zjch ler-ontvangst zijner uitgaanskas 'naar
Middelburg Vegevèn'.n';'M''r;
-• ^ - H ' ^ l ? 1 ' - - - '

\
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- Zijn gedrag ia .de' gevangenis-, was VFjjgoédlHij. "-was als
•wever werkzaam.,*.;
. ./..--'""• -J'- " ' - , ' . . ' 1 * Hij kan schrijven. '. ' ••
".<-*.."• » ';:'••• :-, -..mJ «.vï
^ - 6 7 1 - SCHOOTEN, Thcodorus v a n / ' o u d J24..jaar,
metselaar, ongehuwd, Roomsch-Katholiek ,'geboren èu laatst
gÓY?oond.:hebbende te Haarlem, lang 1,77 meter, biia^ en.
werikbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs,'neus 'spits,
mond gewoon , kin, rond,' baard zonder , aangezicht ovaal,
kleur gezond; beeft een litteeken aan de linkerzijde van den
hals:. — ...
'-- *:
Werd veroordeeld: 4 Dec^ Ï873.en 14 Sept. 1882'door de
rechtbank, te Haarlem , wegens diefstal en het helen' van' gestolen goed; 16 April 1884 door hét gerechtshof te Amsterdam
wegens diefstal, respectivelijk tot 2 jaar en 182 dagen en
1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenistraf.
. . ,-, ..
Hij wordt 16 April a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas naar
Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij' was aïs' blikslager werkzaam.
Hij kan- schrijven. !
NV672. J U R E C M A L , P l e t e r , zich ook noemende
Pierre» oud 43jaar, herbergier, gehuwd, Roomsch-Katholiek,' geboren te Geülle , laatst gewoond hebbende\te,'s ]3ertogenbosch, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus dik en breed, mond gewoon ,
kin rond,-baard zonder, aangezicht ovaal ? kleur gezond: —
.Werd veroordeeld: 10 Aug. 1878 door.de rechtbank te
's Hertogenbosch wegens mishandeling tot 3 dagen celstraf.
e d ' 3 8 Jan^'1883 door het gerechtshof te Arnhem wegens
moedwillige doodslag tot 5 jaar tuchthuisstraf.1
/ j jtij genoot. 3 maanden' afslag , wordt -18 April,*, .s. uit. de
strafgevangenis' te "Leeuwarden j ontslagen en zal ;.-zich :• ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem'begeven, -.-J. :ri-.
. Zijn gedrag in de gevangenis "was goë^.^ï/^wfts'fits'wever
'.werjaaani*.-' ' ^ l o ' V Ü v v ^ ^ ^
"'
.'Hij -kan-schrijven. '*#&$h ^t^v'^^.%.\'i\'^f'^'fi-'
['"'-., I

h

§*.
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' m 673.JBRB]É, Fic^er,flei|4ürJb» ï l ou i ^-3ijfiac l opperrj
nfi^^ïfti^enuW 1 ,* P r o f e ^ n ^ g e ^ i ï p n te Amsterdam, zonder,
vaste^"oonplftats*, lang !1.'66 meter'^'iiaar en wenkbr.: blond ,
voorhoofd -gewoon/; oogfên 'biauw-y "neus breed,' mond__klein,
^§§J9B^cV^itffi$!teF;&aatig^ziehfc'ovaal;'-kleur gezond: —
* ^ e ^ d ^ e c - ^ r d B e i a : 31 Jan^ ; 2Ö Maart eri 26 Sept. 1877 en'
JSUJuai 4 8 7 8 . door de tföcbtbank té -Amsterdam; 26 J u n i .
1 § $ U # 6 J-Feb. -1879-i -12 Maart 1883 ^ën 27 'April 1886'. door
*het gerechtshof te Amsterdam , wegens landlooperij , vijfmaal
'wegens .diefstal^^.we^eiw^brandstichtmgv-- diefstallen landlooperij ^ .r^spëctiéVel^fe iöi 1 .maand en 3.maanden gevangenisstraf,'483 aagén, 1 jaar, 45 dagen en-L2 maanden celstraf,
twee maal 3 jaar en eens 1 jaar gevangenisstraf.,.
-Sijcwbï#fc'*27 April ^aVs, r tiït de strafgevangenis nabij Leiden
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is onverschillig.
Hij was als blikslager werkzaam.
Hij kan schrijven.-v .•-.• . •
. " • • ^ "' *'.'' '
^ * J 6 ^ ' V ^ ^ i f l f c i i ë ^ i ï g e r t , : pud^^8 jaar, daglooner,
°°£®H^fif ^ Q ï ^ f e ^ K ^ f e 6 ^ e B jaatst gewoond hebbende
te öèërta, lang, ïtpO *j^eter\ haar en webk,br, blond, voorhoofd breed, oogen grijs ƒ neus breed, mon4 klein, l^ïn spits,
baard^bn^érpalan^ïicnt.ovaal, kleur gezond: —'•' "-,V vËL |
- l V ^ ^ v l r p ^ t d M d : ' ' 3 en 10 Ópt. 1879 ,"4 J u n i "en $9 slfflH ;
188föSjèff ^iG&feh.y-1882 " door^ de'rechtbahk A© kinschotten,, 1
tefiÈBS^ wegens ^isbandelmg en 27 ApriL.1882 4oor..bet g&
rechtsbof'te iiéeu%ara^h',1weg,ens feitelijkheid tegen de eerbaar-.
heid met geweld ondernomen'en uitgevoerd, respectievelijk
.to^l^nfda^env^ïifcweeiBaaL. 1 . maand , 15 'dagen 'en 1 maand
celstraffen SiUucbthuissiraf.:-"-:.• .*** . **f >• '-'<-i&'•--'•>
Hij wordt 27 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen.'en zalpma-^eers^rDog 16,dagen celstraf te'hebben
ondergaan' zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa haar Win- ;
schoten begeven,
& ,,.<V ax:\,- "
' Z i j n gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij -was^als
wever werkzaam..
': \.\~?< i'.".^!-•. '.'
.Hfi-'St{™fcbrnfér&,'1':ü*1 :"1T' "
' * , y '* _-••$ i^'-.^"
y*T$thwfc<&&fë&J$w'i£.KfPy 'l^i ;**•""•"•': "-.:. .": y-£Z\?}% r : *.
NV^5/ë|EtS[ÉBir$ - l o h a n n e s , oud50jaar, timmerman,
gehUWdJ^röfÖtaoï, geboren te 'Epe, laatst gewoond'heb-
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bende, te Apeldoorn", ' .la&g '1^$^meter \ 'haar.' en, sïenktHfc
blond, voorhoofd hoog,'. ooge.n" blauw, neus en mond g^woon^
kin rond, baard Mond, aangezicht ovaal," k|eur gezojaivi^cé?"
Werd veroordeeld: 9 Dec. 1875 door hét ^provinciaal'igó**''
rechtsbof in Gelderland .wegens moedwilligen doodslag*y"l7
Febr. 1886 door derecbtbankteZutphen, wegens'mbedwifligs^
verwonding, respectievelijk tot 8 jaar tuchthuisstraf én 1 jaar .
celstraf., m
•'•'. - : . . ' • '
" H | .'-'•> \''•: - r'-< -M '*-'•>
Hij wordt den 28 April a. 's. uit de Strafgevangenis te
Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas-!
:
naar Apeldoorn begeven.
'' , _ .
Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als timmerman werkzaam.
• -.,. rOftt
Hij kan schrijven.
N°. 676. N I J D A J f , Cf ossen , oud 33 jaar, timmerman,
ongehuwd, Protestant, geboren te Bolsward r zonder vaste
woonplaats, lang 1.56 meter, haar en wenkbr. blond, voürhoofd laag, oogen grijs, neus en mond gewoon", k i n ^ t o n j / ^
haard rossig, aangezicht vol, kleur gezond: — '" f '_ * ,-:
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 12 -_'
April 1881, wegens diefstal, en 16 Febr. 1885, wegens landlooperij , door het gerechtshof te Arnhem , 5Nov. r 188ö, wegens:-'
diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 14 dagen-.;
gevangenisstraf, met last tot opzending naar <le bedelaars-?.;;
gestichten en 18 maanden celstraf. .
v , .. -._,rc K-ui
Hij wordt den 29sten April a. s. uit de strafgevangenis te
Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaauskas in önt-' vangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als tim-L
merman werkzaam.
"; f*.
Hij kan schrijven.
^^E
N°. 677. 8 E G K H S , J o h a n n e a , oud 26 jaar, arbeider r
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Wagenbèrg, laatst
gewoond hebbende te Zevenbergen,.lang 1.70 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, dogen blauw, 'neus. en mond.
groot, kin rond, basrd zonder, aangezicht vol, kleur gezond: —

30
~zW§$. veroordeeld: to J878 en 30 -April 1885 door de rechtsbank te Breda en 9 Nov. l§8l 4oor het gerechtshof teTsHerr
togenbpsch , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot' 3
maanden ,.2 jaar en 16. maanden celstraf. * \
rï'Htj wordt den 30sten April 'a. s. uit 'de strafgevangenis te
Rotterdam .ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst
.flemen., - *
.
wÊËS.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleêiv
.ma.ker.werkaiian^
.,-. . ..
, .
ï Hij kan^sclirijreni^^^;..; -| .\,\ \^:: { ï ,' . .;.,-.; " ..
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- K°. 678. C B O O S , Bfargaretfha C o r n c l l a , oud33 jaar,
werkvrouw, gescheiden, Roomsen-Katholiek, geboren te
's Hertogenboscb , laatst gewoond hebbende te Breda,- lang
1.62 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogèn
blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond, aangezicht
vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Kertogenbosch,
22 Nov. 1870 "wegens moedwillige verwonding, door dezelfde
rechtbank, 2 Nov. 1875; door die te Breda 5 Juni 1884 en
door het gerechtshof te Arnhem 10 Nov. 1885, telkens wegens
dierstal, respectievelijk tot 6 en 18 maanden, 45 dagen
en 18 maanden celstraf.
Zij wordt 4 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar
Breda begeven.
Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was als
kleerlapster werkzaam.
Zij kan schrijven.
Is'0. 679. L I P P E , Hendrlkus J o h a n n e s , oud 59 jaar,
schilder, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst
gewuond hebbende te Amsterdam, lang 1.73 meter, haar
en wenbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang,
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 19
Mei 1868 wegens mishandeling, 11 Febr. 1873 wegens landlooperij, 2 Nov. 1875 en 30 Juni 1880 wegens diefstal; door
het provinciaal gerechtshof in Noordbolland 7 Oct. 1874 wegens
diefstal en door het gerechtshof te Amsterdam 21 Aug. 1877
en 24 Febr. 1885 wegens valschheid in geschrift en 5 Mei
1886 wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden celstraf,
1 maand gevangenisstraf, 183 dagen, 18 maanden en 1 jaar
celstraf, tweemaal 1 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt den 5den Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rot'
terdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naaf-Amsterdam begeven.
Geheim Register
Z, y • y
Zesde jaargang.
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: Zijn gedrag: in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
* Hij kan schrijven.
;. N \ 680. K O S T E R , I s a a c d e , oud 63 j a a r , kleermaker,
gehuwd, Protestant, geboren te Leiden:, laatst gewoond
hebbende te Antwerpen, lang 1.73 meter, haar en wenkbr.
grijs, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon,
kin rond i baard zooder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
; "Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in
Zuidholland 4 Maart 1842,' 31 Dec. 1846, 9 Maart en
15 April 1855 en 14 Sept. 1867, telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 3 , 7 , tweemaal tot 5 en eens tot 20 jaar
tuchthuisstraf.
"Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 11 Mei a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen «n zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oestgeest begeren.
Zijn gedrag in de gevangsnis was goed. Hij is sluw en
valsch. Hij was als kleermaker werkzaam;
Hij kan schrijven.
.
. , . : . .. „
*'-K°. 681. HJEIJDE, J o h a n n c s C h r l s t f a a n d e , oud 40
jaar; schilder", gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem,
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar
en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, oogbn bruin, neus gewoon , mond breed, kin rond, baard zwart, aangezicht ovaal,
kleur bleek: —
.•Werd veroordeeld: 18 Maart 1870 door den zeekrijgsraad
aanboord van Zr. Ms. wachtschip te Helievoetsluis, wegens
desertie en diefstal, 31 Maart 1875 door de rechtbank te
's Graven hage, 17 Oct. 1877 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 10. April 1883 en 12 Mei 1886 door dat te Amsterdam,
telkens wegens diefstal,' respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar. celstraf, 3 jaar ei. C maanden gevangenisstraf
en. 1-jaar celstraf.;.''.3'j-:..' *£»#r?> . ^ f / •->:•••
-*Hy uwordt'jl2 ,Mei a . s . 'uit de strafgevangenis'te Amsterdam
ontslagen en zaljaldaar ;zijn uitgaanskas in ontvangst nemen,

3;J
K°. 682. PL1ECÏEK, J a c o b a s J o h a n a e a , oud 58
jaar» koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en
laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang" 172 meter, haar
en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus en mond
gewoon, kin rond } baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: 22 Mei 1866 en 10 Dec. 1867 door het
provinciaal gerechtshof in Utrecht, wegens oplichting en
valschheid ia geschrift, 13 Mei 1879 door het gerechtshof tè
Amsterdam wegens het namaken van zilveren nationale gangbare muntspeciön , respectievelijk tot 1 jaar celstraf, en tweemaal tot 8 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt den 13den Mei a. s. uit de strafgevangenis te
Leemoarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis v/as goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 683. MOOUS, H u b e r t a s « e r a r d a * , oud 34jaar,
landbouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Melick en Herkenbosch (hertogdom
Limburg), lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd
smal, oogen grijs, neus lang, moed groot, kin spits, baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is blind aan het
rechteroog: —
Werd 17 Mei 1882 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch
wegens poging tot manslag tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt den 17den Mei a. s. uit de strafgevangenis i e
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaDskas naar Groningen begeven. |
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is valsch.
Hij was als kleermaker werkzaam.
-Hij kan schrijven. - •_ - ••._•
K°. 684. P L A S , J a c o b v a n d e r , oud 44 jaar, arbeider,
weduwnaar,' Protestant,'geboren te Hardinxveid, laatst Verpleegd-te Om merschans, lang 1.70 m e t e r , haar donker blond,1
wenkbr. blond , voorhoofd,.)breed , oogen ^grijsv^êus gewoon f

f - *« ! ê ' ^ C v ' S ^ ^ ^ - ^ f e ••--;
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mond groot, kin fond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
"Werd veroordeeld: 11 Febr. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 13 Febr. 1877 door het gerechtshof
te Amsterdam ,' 19 Dec. 1879 door dat te 's Gravenhage, telkens
•wegens valschheïd in geschrift, 23 Jan. 1879 en 1 Febr. 1883
door de rechtbank te Amsterdam, wegens oplichting en landlooperij en 17 Mei 1884 door het gerechtshof te.'s Gravenhage
"wegens bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 1 jaar
gevangenisstraf, 1 Va jaar en 183 dagen celstraf, 3 jaar en
14 dagen gevangenisstraf, met last tot opzending naar de
bedelaarsgestichten en 3 jaar gevangenisstraf.
- Hij wordt den 17den Mei a. s. uit de strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar ]a Gravenhage- begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 685. V R I E S , L u b b e r t d e , oud 50 jaar, polderwerker , gehuwd, Protestant, geboren te "Winschoten, zonder
vaste woonplaats, lang 1.639 meter, haar grijs, wenkbr.
blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs , neus gebogen, mond
gewoon,' kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: -^ .'*..". .
"Werd veroordeeld: 28 April 1858, 27 Mei 1859 en7Aug.
1863 door de rechtbank te Winschoten, wegens mishandeling,
30-Maart'?1864 -en 14 Mei 1869 door dezelfde rechtbank,
wegens diefstal en vernieling van afsluiting, 14 Dec. 1863,
12 April 1865, .19 Sept. 1866, 3 Koy. 1809, 9 en 23 Juni
en.1 Sept. .1873 door het provinciaal gerechtshof in Groningen,
10. Juli 1879 =en 12 Juni 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden , -2 Mei en 3 Juli 1884 door de rechtbank te "Winschoten,
wegens rebelliey'5 maal wegens diefstal i mishandeling, fraudeleus.'vervoer,- geweldadige wederstand jegens beambten en
verhindering -„van :visitatie bij accijnsgoed,' respectievelijk tot
2 én|'6 maanden, -tweemaal 1 maand gevangenisstraf, 15
dagen, .en--3t:'moanden-celstraf,- 6 maanden ," 2 ,j3 en 5.jaar
en 3 maanden gevangenisstraf p 6 maanden, 1 jaar en 3 maanden
celstraf.^";2 jaar.en .8. maanden gevangenisstraf en 2 maanden
en .lörd.ageh-subs'idiair..-;-^. , j.y;-.'/
. -..
• "#&
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Hij wordt den 17den Mei a. s. uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Winschoten begeven.
Zijn gedrag in de gevaDgenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 686. S T I D T , Cornells, oud 46 jaar, arbeider,
gehuwd, Protestant, geboren te Zaandam , laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.755 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond gewoon , kin smal, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
is hardhoorend: —
"Werd veroordeeld: 7 Aug. 1856, 2 April 1857 en 16April
1868 door de rechtbank te Haarlem, 14 Febr. 1871 door het
provinciaal gerechtshof in Noordholland, 23 Üct. 1879 en 30
Juni 1880 door de rechtbank te Amsterdam, 2 Nov. 1881 en
27 Nov. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam en 23 Febr.
1886 door de rechtbank te Amsterdam, telkeDS wegens diefstal , respectievelijk tot 3 en 6 maanden, 2 en 5 jaar en 6
maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 6 maanden en 1 jaar
celstraf, 2 jaar en 15 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt den 19 Mei 9 ! s. uit de strafgevangenis te
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 687. SMIT, J a n H e n d r i k , oud 46 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te Eeld©» laatst verpleegd
te Ommerschans, lang 1.678 meter, haar en wenkbr. blond,voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin
rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond,'de pink
aan de rechterhand is krom: —
Werd veroordeeld: 16 Juli 1870 en 22 Nov. 1871 door de
Rechtbank te Assen, 28 Maart 1874 door die te Leeuwarden,
wegens diefstal en bedelarij! :12 Juni 1875 door hét provinciaal gerechtshof in Overijssel, 7 Nov. 1876 door de rechtbank
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te Deventer, 29 Maart 1877 door hét gerechtshof te 's Gravenhage, 20 Dec. 1878 en 8 Maart 1879 door de rechtbank te
Alkmaar, "wegens feitelijk verzet en gewelddadigheid en 20
Mei 1886 door die te Haarlem , wegens diefstalrespectievelijk
tot 6 maanden en 1 maand celstraf, 6 weken gevangenisstraf,
1 jaar en 3 maanden celstraf, tweemaal 3 jaar gevangenisstraf, 4 maanden celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 20 Mei a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uifcgaanskas naar
Rotterdam begeven.
Z y n ' gedrag in de gevangenis was goed. Hij is brutaal en
driftig. Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 688. B ü H J I E K , W i l l e m , oud 44 jaar, zonder beroep,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Utrecht, laatst
gewoond heblende te Rotterdam, lang 1.73 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorhoof! hoog, oogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
" Werd veroordeeld: in 1872 door het provinciaal gerechtshof
in 'Utrecht££*17 Nov. 1881 door de rechtbank te Rotterdam
wegens diefstal, respectievelijk tot 6 jaar tuchthutsstraf en 6
jaar .gevangenisstraf,"^; ? > . ^'^
y. ;••_
Hij wordt den 21sten Mei a.s.uifc de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Haarlem begeven. "-./•;.-'i•£«Zijn gedrag in de vgevaDgenis was goed. Hij was als wever
werkzaam..
•'.--. 'i':" ' ,--'
.. Hij kan schrijven.;,.--.

; .

-NVG89. i T A P P B E , P l e g e r J o h a n n e s , oud 41 jaar,
.voerman l^gehuwd^-Protestant, f geboren fen" laatst gewoond
hebbende >te-Amsterdam ^J-lang 1.80 meter, haar en wenkbr.
• róssig'^Tporhoofd'üsmal j*j$?oogen blauw, - neus lang , mond
- gewoon f-kiif*'spits , f baard zonder, aangezicht ovaal,' kleur
g e z o n d ^ heeft ^,een%brèükgf,een moedervlek -op de borst en
• ^ mist.ihët ;HnkerbeenI . ^ ; ^ ^ v ; ^ ; t l , r v x i.< •
-li'ïi.yiï'' [•
\
*•: ' ' ^ ^ ^ L ^ w ^ ® ? ^ ^ ^ 'fdotir thet gerechtshof te ; Amsterdam ,
:
T.{ -• , weg^ns'pöging tot doodslag ï'töt 5 jaar .tuchthuisstaf veroordeeld.

IfcvP'"
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Hij wordt 23 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed Hij schilde
aardappelen.
Hij kan schrijven.
3S°. 690. W E V E R I X K , C l i r l s t f a a n , oud 38 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Boomsch-XCathoIiek, geboren teZutphen,
laatst verpleegd te Veenhuizeu, lang 1.70 meter, haar en
wenkbr, bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang,
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond; —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen , 22 Juni
1864 en 11 April 1866 wegens diefstal, 19 Dec. 1866 wegens
bedelarij; door die te Zwolle <8 Feb. 1878 wegens mishandeling; door die te Amsterdam 28 Mei 1879 wegens landlooperij ; door het gerechtshof te Leeuwarden 24 Aug. 1880
wegens aantasting, gewelddadige en feitelijke wederstand jegens
veldwachters, respectievelijk tot tweemaal 3 maanden gevangenisstraf, 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending
naar de bedelaarsgestichten, 8 maanden celstraf, 14 dagen
gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 7 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 26 Mei a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de
bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is opvliegend.
Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 691. LORGIOST, C o r n e l l s A d r i a a n s , oud 51-jaar,
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam,
laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.65 meter, baar en
> wenkbr. bruin, voorhoofd s m a l , oogen grijs, neus lang *
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: negen maal door verschillende.rechtj'Jï.. banken , wegens bedelarij en landloopery; 18 Sept. 1879 door

&#^'Wmr^
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liet gerechtshof te Arnhem en 27 Mei 1882 door dat te
Leeuwarden, wegens bedreigiDg mèt brandstichting, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
f Hij wordt 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en daarna na de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis waa slecht. Hij is opruiend
en sluw. Hij was als wever werkzaam.
. Hij kan schrijven..
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K°. £92. SCHEJVCK , Clirlstlaan Godfried v a n , oud
51 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, haar en
.wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot,
mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: 29 Juni 1853 door de rechtbank te Amsterdam en 10 Sept. 1862 door het provinciaal gerechtshof in
Noordholland wegens diefstal en 31 Juli 1882 door het gerechtsbof te Amsterdam wegens valschheid in onderbandsch
geschrift, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf, 6 èn 5
jaar tuchthuisstraf.
Bij is den 18den April na gratie bekomen te hebben uit
de strafgevangenis fé Zeeuwarden ontslagen en beeft zlcb'ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Bij was als
-kleermaker werkzaam.
**.*J
• • t
Hij kan schrijven.
K°. 693. 8CHREURS, Johannes J l a l h l a s , oud 58
jaar, herbergier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren, te
Hulsberg, laatst gewuond hebbende te Maastricht, lang 1.70
meter, haar"grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen
• bruin, neus groot, mond klein , kin rond, baard zonder,
aangezicht ovual, kleur gezond: —
Werd 28 Aug. 1882 door het gerechtshof te Ts Eertogènbosch wegens moed willigen maanslag tot 5 jaar tuchthuisstraf
veroordeeld.
Hij genoot '3 maanden afslag ia 30 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst
zijner uitgaanskaa naar . Maastricht begeven.
Zijn.gedrag in ;de gevangenis was zeer goed. Hij was belast
"met het schillen van aardappelen.
• •'•'"•
' Hij kan schrijven.
- N°. 694.' L . I N 6 E N , ' H e n d r i k Van d e r , oud 40 jaar,
kleermaker, gehuwd, .Protestant ,•• geboren en laatst gewoond
Geheim Register
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hebbende të Utrecht; lang 1.64-meter,*haar en wënkbr. bruin,
voorhoofd • smal, oogèn blauw, neus gewoon | mond klein ,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
^Terd'Veroordeeld:" 10 Nov. '1871 door het hoog militair
'gerechtshof in Nederlaridsch-Indië wegens insubordinatie tot
de straf des doods, welke straf is verwisseld in 8 jaar krui-wagenstraf, Mei 1881 door het gerechtshof te Amsterdam ,
wegens diefstal en' bedreiging van brandstichting tot 6 jaar
-tuchthuisstraf.
"Hij wordt 1 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Utrecht begeven.
2Sijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij ~was'als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
.
N°. 695. K I D K A J I P , C i e r a r d a s B e r n a r d u s , oud 4S
jaar, wever, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te
Njeuwer~Amstel» laatst gewoond ^hebbende^.té Amsterdam,
langy.51"meter,:.haar"'enjwenkbr.' blond, voorhoofd hoog.,
oogèn grijs,' neus en'mond T gewoon, kin rond, baard zonder,
, aan^zictt* ; 6vaal|^kléur* ü gëzond,*de'pols der linkerhand is
geb^ken f ^vfeèsti ^ * t , : ® > H y - ! , ^ '*?!5 ?H'^Br ' ' '
;
-*Werd yérbordeeict f 10 Febr.,1857/ T Sent. 1870 en 13 l o o i
1878 door de rechtbank te Amsterdam, 30 Juni 1875 door het
örovinc'jaal.' ^rechïshóf in Noordhblland wegens'bedelarij en
!andlcoperij,'\20^I)ec?\1859''door dat in Overijssel, 56 Juni
1878 door het gerechtshof te Amsterdam wegens bedreiging
met'brandstichting'/; 4^Juni 1884 door hetzelfde hof wegens
landlooperijil en ^schriftelijke ^bedreiging met brandstichting,
:
respectievelijk tot 14rdagenv'1 maand, 1 jaar en 3 maanden
gevangenisstraf ,telkensv met last .tot opzending naar de bedelaarsgestichten) Gfmaahden jcelstraf e n 2 maal tot 3 j a a r g e : vangenisstraf.^^l^^jB;^.
•-•-••»*
Hij wordt & Juni a.jsnitt de strafgevangenis nabij Leiden ont-slagen j .en <daarna ^aAr^e^^d^aarflgestichten .teruggebracht.
£ï$Zijn ^ g e d r a g i i n ^ l g e / a n g e n i s 'was vrij goed. : Hij was als
fipffl£Bver. "werkzaam."?^S»i!:;j•'£.";-\ , v
. ,-- a , v.i'^»
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•N?. 696. ^MBEtlWEBf, W i l h e l m u s Martinus, oud 43
jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te
Deventer, .laatst gewoond .hebbende te Haarlem, lang. 1.68
meter t haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs,
neus groot', mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: -=—
Werd veroordeeld: 29 Maart 1883 door de rechtbank te
Haarlem, 18 Jan* 1886 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens misbruik van vertrouwen en oplichting, respectievelijk
tot 1 jaar ea 18 maanden celstraf.
Hij wordt 7 Juni a. s. nit de strafgevangenis te Amtterdam
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis wip! goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
••"• ü fs p i ggjjJS
Hij kan'schrijven.
.-•'.- •% | | K i gj ' -'-K°. 697. S E I P , J a n , oud 60 jaar, scheepajager;gehuwd.
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Munten.dam t' lang 1.84rmeter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond .
oogen blauw, neus breed, moed gewoon, kin spits, baard
2onder , aangezicht ovaal, kleur bleek : —
Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Groningen 26 Mei 1851, 12 Oct. 1857, 26 JuH 1859 en 20 Nor.
1861 wegens verschillende misdrijven en 4 Dec. 1867 wegens
mishandeling1 verwonding,' verbreking en feitelijke en g e • welddadige wederstand, respectievelijk tot 2 j a a r , 8 eo 4
maanden gevangenisstraf, 5 en 20 tuchthuisstraf.
Hij wordt 7 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden.
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Groningen begeven.
'>j-, t
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was aanhoudend zïek. ;"
Hij kan schrijven.,
IS*. 698. V E R B A H E L , .-Jan , oud 56 J a a r , arbeider, gehuwd , Roomsen-Katholiek,^geboren te Rijswijk, laatst gewoond hebbende-te i's Gravenhage , lang 1.77.meter, baarben
. wenkbr. blond , voorboofójioog., oogen ; blauw,-neus en mond

4%
gewoon,. "kin" Jotfd^ ?baa^ï3sönaer«,>"raangëkicht^ lat g , kleur
^ Werd.veroordeeld: ( 28 Jan.'1869 ea 22 Met 1874 door'het
provinciaal-.gerechtshof in ^uidholhbd, 24 Febr. 1876 door
bet gerechtshof te 'sGravenhageV wegens, valschheid in geschrift , diefstallen 'en oplichting", 24'"Oct.' 1864,' 2 Febr! 1882,
'4 Juni" 0883 'en* -lï> juni 1885-dodr de rechtbank' te 'sGraverihage wegens diefstallen , misbruik•• van vertrouwen en oplichting, respectievelijk tot 5 jaar tucbthuisstraf, 18 maanden
en 5 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 183 dagen
-celstraf ven 2 jaar gevangenisstraf*
~. r
• Hij wordt 15 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden
-ontslagen en zal .zich ter ontvangst zijner.uitgaaoskaa naar
'sGravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer.goed. Hij .was als
reiniger werkzaam.
, ' - B i j k a n schrijven.
"^ . r :~s•-.
tt
• ft;'•' . '
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N°. 699.-..THET, A d r i a a n s v a n d e r , oud 46. jaar,
-letterzetter, ongehuwdT Protestant;, geboren en laatst gewoond ,hebbende te: Amsterdam, lang 1.67 meter, .haar en
wenkbr^ grijs , voorhoofd hoog , oogen blauw , neus en mond
".gewoon ? kin V rond^'baard'.zónder, aangezicht ovaal, kleur
. r ^ W e r d veroordeeld: 19 J u n i 1882 en 15 Juli 1885 door het
-"gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal respectievelijk tot
3 jaar gevangenisstraf en 2 jaar celstraf.
•'•'- Bij wordt Ld Juni a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
vontslagen 'en zal zich'ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
iJ^Zijri gedrag in de gevangenis was goed.-Hij was alskleer-'
.maker werkzaam.
^'^Bijfkan schrijven.-^. . .
... ..t.:T.''Pj'r.'''
'S-"i~''' '•'l^^ii-^iè^'-'^
:

."-'•'

j

•?•&?••'*:* t B B

^ W | 7 Q Ö ^ a W I È R S M A , Dirk i f a n s f ^ ü d *3l jaar.'arbeiïSde3^pfeehuwd'.^Protestanf j^geboren' te 'ïïubaard Klaatst ge" woèriS fbebbenHé f te ^ WinsUm t ' ? lang e'1.685'"Tneter /haarden
:S^pé'fikbr.i^>iond^vóorhoofd>gewoóri"j^odgcri7grijs,;'neus-klein ,

I

té
mond gehoon', kin ;*ond>',board' zóndet/aangezicht'ovaal.
Jtleur. gezond: — ,l < ; ' 1 -*1 '"' - - ' • ;
- '
f.
"Werd veroordeeld: .7.£ug. ,ea 13 Sept. 1876 door de rechtbank tè Leeuwarden wegens oplichting en diefstal , 1 2 Aug,
1879. en 18 Sept. 1884. door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens diefstal respectievelijk tot 6 en 18 maanden celstraf,
5 jaar tuchthuis3traf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
'ontslagen en' zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Winsum begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
g
• [I
•",.,
N°. 701. L 4 T 0 1 T , J o h a n n e s , oud 43 jaar, zonder be.roep, ongehuwd, Protestant, geboren te Arnhem f zonder
vaste woonplaats, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. bruin",
voorhoofd smal, oogen blauw t neus-groot, mond klein, kin
spits, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 30 Jan. 1872, 2 Mei 1876 en 23 Juli
1878 door de rechtbank te Arnhem, 15 Juni 1874 door het
provinciaal gerechtshof in Gelderland en 22 Juni 1882 door
bet gerechtshof te Arnhem telkens wegens diefstal, respectieveigfe driemaal tot 1 jaar eens tot 18 maanden gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 22 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner .uitgaanskas naar
Steenwijk begeven. . • kts Kirv
.
t:- ** "
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is opvliegend
en gemeen. Hij was als kleermaker werkzaam.
• Hij kan schrijven. ï*w*3 t <S3f.iU3'*'
"ïs°. 702/ I l i r i T E B , Alphonsas Marie Ignallus, oud
„'25 jaar. zeeman," ongehuwd, 'Roomsch-KathoUek, geboren
"len laatst; ! gewoond 'hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter ,
haar blond ," wenkbr. donker, voorhoofd en' neuïT^weoa-,
fóogen grijsf mond klein, kin-rond, basrd zonder,aangezicht,
ilang;* kleurgezofid Jtheéft, éen^ litteeken aan den linkerarm: rr-

•ü
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, ' W e r d veroordeeld: 17 Aug. 1881 door de rechtbank te
Amsterdam, 19 Maart 1879, 4 Febr. 1880 en' 21 Aug. 1883
door het gerechtshof ;te Amsterdam, driemaal wegens diefstal
én. ééns degens bedelarij en oplichting, respectievelijk tot
183 .'dagen. t 3 .maanden en. 1 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf, met.last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.
Hij wordt 25 Juui a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden
ontslagenen daarna naar de'bedelaarsgestichten overgebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd goed.
Hij was als blikslager werkzaam.
/ . H i j kan schrijven. ..:...,,.'..,;,..
K». 703. OOSTERMEI J E B , J o h a n n e s T n e o d o r a s ,
oud 31 jaar, schoenmaker r ongehuwd , -Protestant, geboren
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64meter,
haar en wenkbr. bruin ,-voorhoofd smal, 'oogerif blauw,'neus
groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
-kleur gezond: —'
.r•
"Werd veroordeeld: 4 Febr. 1870 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 4 Juni 1879 door de rechtbank
;te'Amsterdam, 26 Febr. en 28 April 1880 en 30. Juni 1882
door het gerechtshof te. Amsterdam , telkens -wegens diefstal,
respectievelijk" tot 2 jaar en 6 maanden j gevangenisstraf, 183
-dagen, H en 9 maanden celstraf en 5 jaar.tuchtbuisstraf.
~^>Hij wordt 30 "Juni a*s.' uit de'strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en -zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
:
^Amsterdam begeven, j . ^ ; .
:
• "Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is buitengewoon3 valsch en gemeen. Hij was als wever werkzaam.
'<:?Hij kan schrijven. • M ^ s i e ^ ^ i &£, i j s f e i ö J -:; vK°. 704. O O S T J E H H E I J E B , P a a l T h e o d o r a s , oud 34
,-Taar^ magazijoknecht, ongehuwd , -Protestant,-;, geboren, te

1
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door het gerechtshof te Amsterdam , telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 3 maanden, 183 dagen en 1 jaar celstraf
en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 30 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en zal ztch ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis "was redelijk. Hij is ontevreden
en opruiend. Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.

^•n^i^wMim^^j^jig^^^^^^jB^a^-^^:
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, - p , 705. O P U E U S D E X , Clirlsttaan v a » , ' o u d 39 jaar ,
smid, ongehuwd^ Protestant, geboren te Wageuingen, laatst
verpleegd te Omraérschans., lang 1.64 meter, baaienwenkbr.
donkerbruin;,'voorhoofd hoog, oogen donkerbruin, neus groot
en spits, mond gewoon , kin rond, zwarte knevel, aangezicht
lang, kleur gezond: —
. * "Werd veroordeeld: 17 Nov. 1871 door den krijgsraad te
Haarlem en 14 Aug. 1878 door het gerechtshof te Amsterdam ,
wegens diefstal, tot. 2 jaar kruiwagenstra f en 9 maanden gevangenisstraf ; 21- April 1881 ec 28 Juni 1882 door de rechtbanken te- Amsterdam en Assen wegens bedelarij tot 14 dagen
en 1 'dag gevangenisstraf mét last tot opzending naar de
betlelaarsgestichten1,-21 Juni 18S4 door het gerechtshof te
's Gravènhage 'wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf.
Zijne straf te ïïoorn"eindigde ' 21 Juni jl. en heeft zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amersfoort begeven.
Zijn gedrag in. de gevangenis was zeer goed. Hij was als
smid en gasfitter werkzaam.
_„ Hij kan schrijven.
N°. 706. B L O M , G e r r i t H e n d r i k , oud49jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst
verpleegd te Veenhuizen, lang 1.54 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond
klein, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond::-" .{ ; • ; .
"Werd veroordeeld: 14 Juli 1857 door den krijgsraad in
'Noordholland wegens diefstal, 2 Oct. 3877 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwilligen manslag ,' respectievelijk
Aot3:jaar kruiwagenstraf en 10 jaar tuchthuisstraf.
~ Hij.'.gènopt 3 / maanden afslag, wordt 4 Jali a. s. uit de
^tT&fgé^ü^gêm^^i^eeuiparden
ontslagen en^zaj,zich. ter ontr
varigst'zïjriér uitgaanskas naar Haarlem-begeven.'.,
^^n^jg i edrag;,m..4e / ge.yangenÏ8 was. vrij,.goetj..jHij was als
^ v ^ ^ r k z a a ^ . i i . ^ ^ r i i i ! •*! ! -;!- i t : : r ,-• •.< t ;v
^<iHijj^n^ schrijven. -:-ji». *:<*.•. V . . ^
Mf^k

tZevenda a f l c e ^ . ]

48- -.'N 0 , 707. B O E R S , .Arte V-oud ^51 jaar,' sigarenmaker,
'gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Dordrecht, laatst
gewoond hebbende te -TJtreeht, lang 1.665. meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen lichtgrijs, neus
spits, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond; - ^ . - r
Werd veroordeeld: in 1870 door de rechtbank te Dordrecht,
tweemaal in 1873 door die te Rotterdam , in 1875 door het
provinciaal. gerechtshof in Zuidholland, in 1876 door de rechtbank te Rotterdam telkens wegens diefstal, in 1881 en 1882
dopr.de .rechtbank te Breda wegens diefstal, bedelarij en
. landlooperij, in 1886 door die te Alkmaar wegens diefstal,
respectievelijk tot 3 maanden, tweemaal tot 6 maanden, 1
jaar celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 18 dagen
celstraf, en. tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf, met last tot
opzending naar de bedelaarsgestichten.

Hij wordt 6 Juli a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
ontslagen, en zal.zich,ter ontvangst fijner uitgaanskas naar
•Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alskleer. maker werkzaam.
I
I B w c ; - 1 . y-\---^ - - ~ ••• Hij kan schrijven.
•<• N°. 708. U T H , J a n Hendrik T a n , oud 30 jaar,
schoenmaker, - ongehuwd, Protestant, geboren * e Wadenoijen,
laatst gewcond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter,
haar en wenkbr. hruin, voorhoofd smal t oogen grijs, neus
„4ang, mond klein, -kin- spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
\.kleur gezond: —•
- "Werd 14 Juli 1882 door het gerechtshof te 'sGravenhage
wegens het met voorbedachten rade iemand toebrengen van
-, kwetsuren tot.5 jaren tuchtbuisstraf veroordeeld en heeft vroeger
" gevangenisstraf van langer dan eenjaar en celstraf van langer
dan 6 maanden "ondergaan.
' ;V.v... . •"«-.:
''Hij wordt 14 r Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als wever
werkzaamv^si^^g^^
i
Hij kan s c h r § V e S l ^ v ^ ^ - | |
: "
v^-^^

%^:jmifeil##*g^j4si 'i-m. i% v-i
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K°. 709. E Ë R S , J a n , oud .59 jaar, timmerman, -weduwnaar , Protestant, geboren te Vianen , laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr.grijs,voorhoofd smal, oogen blauw, * neus lang, mond gewoon , kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal; kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 3 Sept. en 11 Oct. 1864 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland en 27 Juli 1881 door het
gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, .respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar gevangenisstraf en
6 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 27 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Zaandam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
ïsT°. 710. H I N G 3 I A , S j o e r d , oud 62 jaar, arbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Baard, laatst gewoond hebbende
te Heeg, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd
smal, oogen grijs, neus lang, mond klein , kin spits, baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 17 Mei 1871 door het provinciaal gerechtshof in Groningen wegens oplichting en 26 Oct 1882 door het
gerechtshof te Leeuwarden wegens valschheid in geschrift,
driemaal gepleegd y respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf
en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 28 Juli a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal eerst nog 183
dagen celstraf en 21 dagen subsidiaire gevangenisstraf hebben te
ondergaan. ."gljé
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever
werkzaam."
Hij kan schrijven.
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N". 711. TEUBEN of TOBBEN, Helnrf o h , oud 38 jaar,
boerenknecht, ongehuwd ( Protestant i geboren -te BenstrQp in
Oldenburg, laatst gewoond hebbende te Onstwedde (Groningen),
lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen
blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten8 Juli,
12 Aug. en 17 Sept. 1880 en 13 Mei 1881, wegens mishandeling en laster en 2 Nov. 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden , wegens diefstal van een paard in de weide, respectievelijk tot 2 maal 1 maand, 2 maanden en 45 dagen celstraf
en 5 jaar tuchthuissttaf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 4 Aug. a. s. uit.de
strafgevangenis te Leeuwarden, ontslagen en als vreemdeling
over de grenzen des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
metselaar werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.
IS". 712. WOUDE, Antoon van der, oud 26 jaar, zeilmaker,
ongehuwd, Protestant, geboren te Balk, laatst gewoond hebbende
te Arnhem, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond, voor:
hoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin roüd,
baard zonder , aangezicht rond , kleur gezond : — :
"Werd veroordeeld: 25 Maart 1880 en 14 Dec. 1884 door den
zeekrijgsraad wegens valsche getuigenis en insubordinatie,
respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt den 14' Aug. a. s. "uit de strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Arnhem begeven..
" "Zijn gedrag- in"de gevangenis was zeer' goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
. Hij kan' schrijven'.
" NV7l3rriAASWI3VKEIi, Lanrcns , oud 54 jaar, blikslager, gehuwd/, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Utrecht,'laög ï.65 meter, haar en wenkbr. bruin , voor- | 4 | ^ ' ^ i ^ ; : - ^ - ' ^ A c h t s t e aflevering.] '
.Zesde jaargang. <}-w- $ ^ ^ S Ï : , 1 stJu,. -... ••. .
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hoofd smal, oogen blauw, neus en mond kiein , kin rond>
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig. —
Werd 15 Nov. 1881 door bet gerechtshof te Arasterdam,
wegens moord, tot 6 jaar tucbthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 17 Aug. a. s, uit de
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als loodgieter
werkzaam.
Hij kan schrijven.
Nö. 714. HïlAanrx, B e l u l e r , oud 41 jaarj kantoorbediende,
weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam , lang 1.75 meter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond breed, kin rond,
baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond, draagt een
pruik: —
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 24 April
1877, 22 Aug. 1882 en 18 Aug. 1886, telkens wegens valschheid in geschriften, respectievelijk tot 18 maanden celstraf,
4 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
Hij wordt 18 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal. zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas naar
Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch is eigenzinnig.
Hij was belast met boekbinden. en verrichtte schrijfwerk.

i

N°. 715. G R O O T , Lambertus d e , oud 58 jaar, kleermaker , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Helden ;
laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.64 meter, haar eu
wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond
klein, kin spits, baard zónder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
. "Werd veroordeeld: ( in .1850 door de rechtbank te Roermond,
in 1864 door die te Deventer, in 1872 door die te Assen, in
1875 door die te Utrecht, tweemaal wegens laudlooperij, diefstal
en mishandeling; in, 1866 door het provinciaal gerechtshof in
Drenthe, in 1862 door dat in LimT u r g , in 1869 door dat in Over- ['MjjÉ
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ijssel, wegens bedreiging tot brandstichting en tweemaal' wegens
diefstal, en 18 Mei 1876 door bet gerechtshof te Arnhem, wegens
diefstal, respectievelijk tot 1 maand en 2 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten,
3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf,' 10jaar tuchthuisstraf,
2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 12 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 21 Aug. a. s. uit do
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Roermond begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best.. Hij was als. wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
IS"0. 716. B E R G , F r a n c i s c u s JToscphus v a n d e n » , oud
36jaar, kleermaker, ongehuwd,Roomsen-Katholiek, geboren
te Amsterdam , laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.60 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus
plat, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 13 Mei 1869, 2 Nov. 1876 en 12 Mei
1879 door de rechtbank te Utrecht, 3 Jan. 1878 door die te
Zwolle, wegens bedelarij, landlooperij en mishandeling, 17 "Dec.
1870, door den krijgsraad te Haarlem, wegens desertie en
diefstal en 24 Aug. 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden ,
wegens aantasting, gewelddadige en feitelijke wederstand jegens
een bedienend beamote, respectievelijk tot 14 dagen, 4 en 3
maanden gevangenisstraf, telkens met last tot opzending naar
de bedelaarsgestichten , 1 jaar celstraf, 5 en 7 jaar tuchthu:.£straf.
Hij wordt 24 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
ZIJD gedrag in de gevangenis was goed. Hij rwas als kleermaker werkzaam»
'
Hij kan schrijven.
JS°. 717. R A A S , J a n , oud 41 jaar,sjouwer;weduwnaar,
Protestant, geboren te Nieuw-Helvoet, laatst gewuond hebbende te Rotterdam, laug 1.60 meter, haar bruin, wenkbr. blond,.
V
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voorhoofd breed, oog-en bruin, neus spits, mond gewoon, kin
rondj baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond, de wijsvinger der linkerhand'is stijf: —
• Werd veroordeeld; door de rechtbank Ie Rotterdam, 17 en
31 Dec. 1 8 7 S / 2 Juli 1874 en 21 April 1882, door het gerechtshof te' 's Gravenhage 15 Juni 1876 en 23 Nov. 1883,
telkens wegens diefstal, het laatst wegens diefstal van een paard
in de weide, respectievelijk tot 14 dagen , 1 maanden driemaal
tot 1 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf.
' Hij wordt 25 Aug. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als borstelmaker werkzaam. -. - -.
Hij kan schrijven.
N°. 718. N I E B O E R , «Fan, arbeider, gehuwd, Protestant,
geboren te Rolde, laatst gewoond hebbende te Hoogezand,
lang 1.60 meter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal,
oogen t>ruin, neus ge.wpon , mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist een stuk van den
rechter wijsvinger: rr "Werd "26 Aüg. 1879 dóór het gerechtshof te Leeuwarden,
wegens'opzettelijke'braudstichting
, tot 8 jaren tuschthuisstraf
veroordeeld.'"' >'-"f * '•' '' _": •
.'Hij,wordt 2.6 Aug. a. s. üït de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas* naar
Groningen begeven.1
Zijn gedrag in de gevangenis.was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam.
_ 'Hij kan schrijven.
,
N6,'-719. R E I S S , F r l t s B e r o a r d , oud 38 jaar, kleermaker, .ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst
verpleegd te Ommerschans,.lang 1.56 meter, haar en wenkbr.
blond , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits J' mond gewoon,
kin .rand ^ t ó a ^ d i i ö ^ e r ^aangezicht vol, kleur .-gezond: — j
'-tJWer.3.!veroordeeld : ; foor de rechtbank te Amsterdam, driemaal,
door flie4o?.AÏkniaar:een3, door de krijgsraad-te''s Hertogen-
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bosch, door het gerechtshof te Amsterdam en door dat te
'sGravenhage, telkens wegens diefstal, en 26 Aug 1886door
de rechtbank te Zwolle wegens wederspannigheid ea gewelddadigheid, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 14, 18
en 14 maanden, 1 en 2 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf
en 1 jaar celstraf.
Hij wordt 26 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in d« gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.

i.
l| !

I

N°. 720. COH, P J e t e r , oud 28 jaar, schoenmaker, ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 29 Aug. 1882 door het gerechtshof te Amsterdam,
wegens poging tot moord, tot 5 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
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.

I
N°. 721. B R O E H E , W i l l e m F r e d e r i k v a n d e n , oud
58 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren
te Axel, zonder vaste woonplaats, lang 1.62 meter, naar en
wenkbr. grijs, voorhooidsmal, oogen bruia , neus lang, mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is getatoueerd op de rechterarm v. "W. "W. 1870 en op
de linkerarm M.A.1871: —
Werd veroordeeld: 1 Sept- 1862 en 14 Sept. 1868 door de
rechtbank te Goea wegens diefstal, 26 Maart 1881 door die
te Leeuwarden wegens bedelarij, 31 Mei 1870 door bet provinciaal, gerechtshof in Overijssel en 29 Nov. 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 2
jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand gevangenisstraf

|

5G
met last tot opzending naar de beielaarsgestichten en tweemaal
tot -5 jaren tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 31 Aug. a. s. uit de
strafgevangenis te Lemwarden ontslagen en zal zich ter ontyaogat zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was aTs
wever werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
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N°. 722. HAR1WG, J a e o b u s , oud 52 jaar, zonder beroep,
ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.667 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd dik, oogen grijs, neus dik, mond klein,kin rond, baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig : —
"Werd veroordeeld: 24 Jan. 1868 door het provinciaal g e rechtshof in Noordholland wegens diefstal, 27 Nov. 1872 en
19 Oct. 1881 door de rechtbank te Amsterdam wegens misbruik van vertrouwen en wegens diefstal, respectievelijk tot
6 jaar tuchthutsstraf, 2 jaar en 8 maanden en 6 jaar en 8
maanden gevangenisstraf.
Hij heeft zich den 29 Juli jl. na gratie bekomen te hebben
uit Hoorn naar Amsterdam begaven ora aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst te nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als zeilmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
I
N°. 723. W I N K E L , D i r k J o h a n n e s v a n d e r , oud 32
jaar, sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Tricht,
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.68 meter,
haar en wenkbr. blond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon , kin TOnd, baard zonder t aangezicht vol, kleur gezond; —
Werd veroordeeld: 23 Nov. 1878 door den krygsraad te
^Gravenhage en 1 Maart 18S6 door de rechtbank te *sGravenhage, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en IV, jaar
celstraf. .
Hij wordt 1 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
's Gravenhage begeven.
..:i:v». -.: ...
\ \* :
Zijn gedrag in de gevangenis was.goed. Hij was als meubelmaker werkzaam. r^,: ... ,. :.j ( ^;i.'-:f
Hij kan schrijven. "
N°. 724. HALXiBHV, P e t e r JToseph v a n d e r , oud 57
jaar, landbouwer,^ ^hpwd^BoomschrKatboliek,- geboren en
laaUt ge"wppB^l^J$ende^^,Dpgrimbïj (in Belgiö), lang 1.79

' f '**•*«:-
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meter, haar eu weulybr. grijs, voorhoofd vond, oogen blauw,
neus lang, moud gewoon, kin rond, baard zoQder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd., na reeds vroeger gevangenisstraf van langer dan
twee jaar en celstraf van langer dan.een jaar te hebben ondergaan, veroordeeld in 1877 door de rechtbank te Maastricht
wegens verwonding en 23 Juni 1836 door het gerechtshof te
's Hertogen bosch "wegens het helen van gestolen goederen,
respectievelijk tot 6 en 16 maanden celstraf.
Hij woïdt 3 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en daarna aan de Belgische regeering uitgeleverd.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als matteumaker werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen.
K°. 725. P E G E L , i-erhardus . oud 53 jaar, koopman,
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond
hebbende te Ootmarsura , lang 1.63 meter, haar grijs, wenkbr.
bruip, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Almelo 23 Mei
1854, 13 Febr. 1862 en 7 Dec. 1865 wegens overtreding der
belastingwetten, 14 Aug. 1862, 6 Juli 1865, 29 Juni 187G
en 2 Aug. "1879 wegens diefstal, door het. gerechtshof te Arnhem in 1882.wegens diefstal en bedelarij, respectievelijk tot
tweemaal een maand gevangenisstraf, 6 maanden celstraf, 2
maanden en 3 dagen gevangenisstraf, 9 maanden celstraf, 2
jaar en 14 dagen gevangenisstraf en vijf jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 3 Sept a. s. uit de strafgevangenis t& Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskos naar
Almelo begeven. H j ^ . , . -. t « Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam. ZLJ«1+J . Hij kan niet schrijven.
;/KV'726. KALDEjt'SïinEE; Fr t tl er Ik W i l h e l m , oud 39
jaar ,'nnandeumak'er^öSëêhuwd; Roomsch-Katholiek, geboren
te Amsterdam , plaatst,verpleegd te Ommerschans, lang 160
meter, haar en wenkbrl bruin/.voorhoofd smal,.oogen bruin,

neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld : 15 Jan. 1867 door de rechtbank te Deventer, 26 April 1876 en 22 Aug. 1879 door die te Amsterdam , wegens bedelarij en landlooperij, 30 Januari 1879 door
het gerechtshof te *sGravenhage wegens valschheid en in 1831
door dat te Arnhem wegens brandstichting, respectievelijk tot
7 en tweemaal tot 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6 maanden celstraf en
6 jaar tuchthuisstrnf.
Hij wordt 8 Sept. a. a. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Groningen begeven. -*•
Ziju gedrag m de gevangenis was vrij goed. Hij was als
mandenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 727 G A B R I T S E N , B e r k , oud 36jaar, huisknecht,
ongehuwd, Protestant, geboren te Zutpben, laatst gewoond
hebbende te Oranjewoud, lang 1.70 meter, baar en weükbr.
bruin , voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd in Sept. 1875 door het provinciaal gerechtshof in
Friesland, wegens moedwiiligeu doodslag tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 9 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Heerenveen begeven.
Zijn, gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is sluw
en onverschillig. Hij was als reiniger werkzaam.
Hij kan schrijven,
[
N°. 728. Wormhoudt, Johanues Mcolaas, oud 22 jaar,
behanger, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren .en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.58 meter, haar en
ywenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus breed,
mond gewoon, kin rond,'heeft een knevel en aankomenden
baard, aangezicht vol, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 5 Dec. 1875 en Febr. 1880 door de recht-

m
bank te Amsterdam wegens diefstal, 20 Öct 1882, 27 Aug.
1884 en 19 Oct. 1885 door het gerechtshof Ie Amsterdam,
wegens valschheid in.geschrift en tweemaal wegens diefstal,
respectievelijk tot 2 jaar en 5 maanden naar een. opvoedingsgesticht , 4 : maanden, tweemaal een jaar en eens 2 jaar celstraf.
Hij wordt lOSept.; a.s. uit de strafgevangenis te-4wwfór*&tm
ontslagen en zal aldaar zijn uïtgaansÊas in ontvangst nemen.
ZIJD gedrag in de gevangenis was goed. JBij is sluw. Hij
was met het rietvlechten werkzaam.
. Hij kan schrijven,
; ,:
N°. 729. HLOKHËBS, Frederik, oud47 jaar, zeeman,
ongehuwd, .Roomsch-Katholiek, geboren te -'s Gravenbage,
laatst gewoond hebbende te Amsterdam j lang-1.649 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, «ogen blauw , neus
en mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond, heeft een litteeken op de .reehterwang: — j
"Werd veroordeeld: in 1862 door het' Hoog militair gerechtshof wegens manslag, in 1875 door de rechtbank te 's Gravenbage en te Amsterdam in 1879 door die te 'sGravenhage en
ï Juni 1881 ;dóor*yhet gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal en landlpopérij, respectievelijk tot 15 jaartucbthuisstraf,
3 maanden''ên 3 jaar'gevangenisstraf, 1 jaar en 6 maanden
•Celstraf en 6 jaar en'8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt t 11 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Zeiden
ontslagen en 'zal' zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
'Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is driftig
van aard, doch" zeer gevoelig voor een goed woord. Hij wasals kleermaker werkzaam,-Hij kan schrijven.
•'
•:W 730!^tiEaB|JWW, Jfaa, oud 48 jaar».' kleermakerT
gehuwd,protestant,/geboren te \Ellewoutsdijk, laatst verpleegd te .Ommefschans, lang 1.80 meter, haar en wenkbr.
bruin, «voorhoofd ^smal ^oogen blauvv, neus groot, mond klein,
kin.rond ^baard ponder,'-aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd %rooraeeldT^3^óv^l865 'door de rechtbank te MïdMburg,<we£ë3ra|^^
Dect; 1871
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en 4 Dec. 1875* dóór het provinciaal gerechtshof in j£eelapd',
tweemaal wegens, valschheidjen eens wegens diefstal; 28 Juni
1877 door de rechtbank te Breda wegens bedelarij en in Sept.
1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens brandstichting:,
respectievelijk tot 3 maanden, 3 en 4 jaar', 18'maanden en.
1 maand gevangenisstraf met. last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 10 jaar tucbthuisstraf.
Hij wordt 14 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuivarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas naar
Meppel begeven.
.........
., _
. ;s.
t
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
• Hij kan schrijven.
K°. 731. D U I N , W i l l e m van» oud 36 jaar, "metselaar f
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Haarlem, lang 1.74 meter, haar bruin, wenkbr. blond,voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond r
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; —
"Werd veroordeeld': 27 Juni 1871 door-den zeekrijgsraad a|b
Tan Zr. Ms. Wachtschip te Batavia, wegens hèt kwetsen en
plegen van daden van geweld tegen zijn meerderen, iu.rang,
met vervallen verklaring vau den militairen stand en 16 Sept.
1885 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal., respectievelijk tot 10 jaar kruiwagenstraf en 2 jaar celstraf.
Hij wordt 16 Sept. a. si' uit.de strafgevangenis .te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas,naar
Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrijwel. Hij is hoogmoedig.
Hij verrichte schrijfwerk. N«. 732. V E R B E E K , W i l h e l m u s S e r r a t i u s , • oud 41
'jaar, metselaar, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te
Megen, laatst gewoond hebbende te Vlijmen, lang 1.70meter,
haar rossig t ' wenkbr.' bruin , Voorhoofd smal, oogen blauw,
neus groot, -mond gewoon,-kin rond,''baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
N W e r d 'veroordeeld: 25 NÖv^ 1873 door de rechtbank te *s Hertogenbosch wegens mishandeling, 2 Maart 1881 door het ge*
vechtshef te 's Hertogenbosch en" in Sept. 1887 door nat te

'*;.".#•*.?$»
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Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 21 dagen en
4 maanden celstraf en 5 jaar tuchtbuisstraf.
Hij wordt 20 Sept. a. s, uit de strafgevangeni'3 te Zeeuwarden
Ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaaoskas naar
Groningen begeren.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als
metselaar werkzaam.
• Hij kan schrijveo.
. iS°. 733. L i \ C E \ R l C H , W i l l e m , oud 34 jaar, brievenbesteller, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren teZutphen,
laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.75 meter, haar
en weukbr- bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: — .
.__.„.r
"Werd in Sept. 1882 door het gerechtshof te Arnhem wegens
het verduisteren es onderdrukken van bescheiden tot 5 jaar
tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeutearden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Arnhem begeven. .
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
stukadoor werkzaam.
Hij kan schrijven.
N a . 734. D A N S I K , Hendrik Cornells v a n , oud 47
jaar, metselaar, gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem,
laatst gewcond hebbende te Amsterdam, laDg 1.64 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus
groot, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
'i*Werd veroordeeld: eens-door het gerechtshof te Amsterdam
:
en (SA Sept. 1835 door de rechtbank te Amsterdam telkens
wegens.diefstal., respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf.
-. Hij >wordt;24 Sept. a.s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen ..en .•zal : zich ,ter. ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam ;begeven.
'.-, Zijn .'gedrag in de gevangenis was goed. Hij is stil en gejnoedelijk.' Hij '-was jnet huisdienst -belast. .
Hij ikan"schryven-._r^'^ïfj'-.;.^ - ,~" ••...-: ./.ij'-f.
_ ï
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N°. 735. KOOTEN, Pleter v a n , oud 29 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Dordrecht, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd
laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard
zonder, aangezicht rond en vol, kleur gezond, heeft hoofdzeer: —
Werd 16 Juli 1886 door de rechtbank te Dordrecht wegens
diefstal tot 1 jaar celstraf veroordeeld na reeds vroeger door
dezelfde rechtbank en die te *s Gravenhage, ook wegens diefstal tot eene celstraf van een jaar eneene gevangenisstraf van
183 dagen veroordeeld te zijn geweest.
Hij is 17 Aug. jl. uit de strafgevangenis te Breda ontslagen
en .heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Dordrecht
begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch bij is zeer
onverschillig. Hij hield zich onledig met het maken van
lucifersdoosjes en het breien en knoopen van netten.
Hij kan schrijven.
N°. 736. B E R G , Albcrtus v a n d e n , oud21 jaar, scheepskok en timmerman, ongehuwd , Roomsch-Katboliek, geboren
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter,
haar en wenkbr. blond, vuorhoofd gewoon, nogen grijs, neus
groot, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur bleek: —
"Werd veroordeeld: 26 Juni 1883 door het gerechtshof te
Amsterdam wegens diefstal, 20 Juni 1883 door de rechtbank
te Amsterdam wegens diefstal en landlooperij en25Sept 1886
door het gerechtshof te Amsterdam wegens moedwillige verwonding respectievelijk tot 3 maanden celstraf, 3 jaar g e vangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten
en één jaar celstraf. •
Hij is den 12 Aug. jl. na gratie bekomen te hebben uit de
strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en heeft aldaar zijn
uitgaanskas in ontvangst genomen.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij heeft zich
met geen bepaalde.•werkzaamheden, bezig gehoudenHij kan schrijven.^f\j$<7^(-. - •.'
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K°. 737. SUISMAST, E d a a r d , oud 26 jaar, schoenmaker,
ongehuwd, Israëliet, geboren te Rotterdam, laatst gewoond
hebbende te Baseelea (Frankrijk), lang 1.655 meter, 'baar en
wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond
gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gejond , is kaalhoofdig: —
Werd veroordeeld : 7 Maart 1878 door de rechtbank te Rotterdam , 6 Oct 1881, 29 Juüi 1882, 26 Juni 1884 en 1 Oct.
1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 2 maanden, V, jaar, tweemaal tot
1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 1 Oct. a. 9 uit de militaire strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Rotterdam gegeven.
Zijn gedrag io de gevangenis was redelijk. Hij is nooit tevreden, ruide zijn lotgenooten op om ze later te verraden-, is
een lastige gemeene kerel- Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
S 9 ! 738, IfERTOEB, Herman Hendrik, oud 39jaar, wever,
ongehuwd, Protestant, geboren té Amsterdam , laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.68 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:—=Werd veroordeeld: £9 Juli 1868 door de rechtbank te Amsterdam, 14 Juli 1857 door den krijgsraad in Noordholland,
wegens diefstal en jp 1877 door het gerechtshof te Arnhem
wegens poging tot moedwilligen manslag, respectievelijk tot
1 jaar celstraf, 3 jaar ferujwagenstrafenïöjaar tucbthuisstraf.
..Hij wor#t 2 Oct. a. s. uit *&e strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichteri teruggebracht.
'iZijn gedrag in de'gevangénis-was redelijk. Hij is opvliegend
en gevaarlijkr'Hij ^asf-als* wever -werkzaam.
Hij kan schrijven. ;;.'•; > " - 1 ' ^
,;

K» n9^hM^K^Piéie^iu6dewU^.f

oud CO. "jaar,

kuipersknechy^.gehuwd, !JRpómsch-KatholiekJ 'geboren en
laatst, gewoond^ hèbbeïïde te Amsterdam, lang 1.61 meter,
baar en wenlcbn^rül^Woornobfd^smal, oogen blauw, neus

^m

en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
Werd in 1880 door het gerechtshof te. Amsterdam wegens
moord tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij "wordt 5 öct. a. s. uit Se strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uifgtfanskas natar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was a^s wever
werkzaam.
Hij kan schrijven,
K°. 74ÉG. B I R T J E S , J a n , oud36 jaar,arbeider,gehuwd,
Roomsoh-Katholiek , geboren te Asperen, laatst gewoond hebberide te Goch, lang 1.62 meter, haar en wenkbr1. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klem , kin rond,
haard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd in 1881 door bet gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 13 Oct. a. s. i&iide strafgevangenis te Leeuwaarden
ontslagen en daarna aan de Duitsche regeering uitgeleverd.
Zijn gedrag in de gevangenis Was goed. Hij was als wever
Werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Hoogdmtsch.
N°. 741, JOXKHAAS, T h e o d o r u s , oud 43jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Herwen,. laatst
gewoond hebbende te Pannerden, lang 1.68 meter, haar" en
weakbr. blond, voorhoofd smaï, óogec blauw, neus en mond
klein, kin rond,- baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
is" kaalhoofdig s -*-*
'\v'erd Veroordeeld: 9 Sept, 1879 „door net gerechtshof të
Arnhem wegens diefstal tot ï jaaf celstraf én ïé Ï§8Ï öföóf
heizólMê' Lof wegens feiteltfbibéicP tegen d'ö'éerljaaVnêld tot 6
T
jaWtüfclrtbuiSStrafv vi#s **1
'?^
Hij xojfcit 13 Öct.*a..'s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
otóB^geH^3^PSr*zicfiu ;tef *'bntvang3t' zijner üttgaariskas naar.
Arnhem begeven^-.;-- 0f&^$K&.\/:.
•" • ' • ' v - * .'*&••• i 5'

66
, Ziju geJrag ia de gevangenis was 'goed. Hij was als wever
i
werkzaam.
Hij kan niet schrijven.
N'. 742. AVEERMAX, J a n Hendrik WIUcmFrederlfc, oud 33 jaar, arbeider, ongehuwd. Protestant, geboren
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.77 meter,
haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw,
neua en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht
vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 19 Dec. 1881 door het gerechtshof te
Amsterdam en 30 Sept. 1886 door de rechtbank te Amsterdam
wegens diefstal respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 1 jaar
gevangenisstraf.
Hij wordt 15 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Amsterdam
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht riet.
Hij kan schrijven.
K°. 743. GOEDKOOP, Gerrlt, oud 59 jaar, Dokter in
de geneeskunde, gehuwd, Protestant, geboren en laat3t ^e-'
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar grijs,
wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed,
mond klein, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
"Werd veroordeeld: 30 Juni 1868 door het provinciaal gerechtsbof in Noordholland wegens valschbeid in geschriften,
29 Mei 1872, 9 Mei 1876 en 18 Juni 1879 door de rechtbank
te Amsterdam, 24 Dec. 1877 door hét gerechtshof te Amsterdam ,-i driemaal wegens diefstal en eens wegens mishandeling
en 'in:";-1881 door hetzelfde hof wegens het bewerken van het
misvallen eener vrouw, respectievelijk'tot 8 maanden celstraf,
>45jniaanden ,_ : l6Jiagen en-183 dagen gevangenisstraf, 2 jaar
-r^lftjBf^^^aw^ucnthuisstraf. ; ,
"r;^Ëü|^róHj9 A Oct. a,. 6.>jnt.de strafgevangenis te Zeeuwarden
. ' o n t s l a g e n j S ^ ^ l ^ i c h ^ t e r ontvangst zijoer -uitgaanskas naar
'"-Slóteraijk begeven^.-,-V •£.. •
u B
sÉSÉi
" ^jSij^gedrag ;ïnTde.gevangenis was best. Hij was kalanderaar.
••"".i^^iSSsjüi schrijven/^-.:^v, •
H B H I nfffiÜi
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N°. 744. ECKUARDT, J o h a n n c s , oud 34jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren-te -'sGravenbage,
laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.55'meter, haar en
weokbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus^breed,
mond klein, kin spits, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond, zijn rechterbeen ia krom: — ;
- -- . •. - /
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle,- 31 Oct.
1878 wegens misbruik van vertrouwen, 20 Maart en 30 April
1879 wegens diefstal en beleedigiog, 3 Maart 1881 wegens
verbreking van afsluiting; door die te Assen, 9 Oct. 1879en
28 Juni 1882 wegens bedelarij en door het gerechtshof te
Leeuwarden in 1882 wegens bedreiging met brandstichting-,'
respectievelijk tot 1 maand celstraf, 21 dagen gevangenisstraf,"
15 dagen celstraf, 3 maanden gevangenisstraf, 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten
en 5 jaar tucbthuisstraf.
Hij wordt 21 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten terug gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij heeft een laag
karakter en is verregaande onverschillig. Hij bobijnde.
Hij kan schrijven.
K°. 745. H ELL1AGII17IS, J o l i a n n e s , zich ook noemende
JOHANNES MAAS,, oud 51 jaar, tuindeJJongehuwd, RoomsenKatholiek, geboren te Bloemendaal, laatst gewoond hebbende
te Haarlem, lang 1.68 meter, baar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond;
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — .,- :
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen eens wegens oplichting en eens wegens diefstal, door die te Amsterdam
wegens diefstal en in April 1886 door die te jütrecht wegens
oplichting, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden celstraf,
3 jaar gevangenisstraf en 18 maanden celstraf, ««^yj
Hij wordt 21 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 'J Gravenhage
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Haarlem begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is zeer sluw.
Hij was als reiniger werkzaam en vlocht ook spart.
Hij kan schrijven.

- h°. 746y "£ETEiRft, ••Jmhmnne0,:<m&:&l jaar, ziekeüoppasser, ongehuwd, Protesten^ geboren te Delft* zonder vaste
woonplaats, langf 1.65 meter ^ baar en wenkbr-grijs, voorhoofd
Jioog, oogen.grijs, neus en,mond gewoon, kin rond/ baard
grijs, aangezicht ovaal t kleur gezond:. — | w&
Werd veroordeeld: 19 Atfg;/l859 door de rechtbank te 'sGravenhage, in 1867 door den krijgsraad te Maastricht, 16 Januari
1872, 2 3 April 1874 en-26 Aug. 1883 door de rechtbank te
Rotterdam, I l Januari 16*76 door die te Amsterdam en in
Oct» 1886 door die te 's(ïravenhage telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf, 3 jaar krniwagenstraf,
6 .maanden en tweemaal 1 jaar celstra/, 6 jaar en8 maanden
en 1 jaar gevangenisstraf
Hg wofit.26 Oet^a.^BitöestrafgetBngenisteEV^raw^^iJ
ontslagen en za\ aldaar zijn nifgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis wasg'öeo*. Hrf wasalsreioiger
werkzaari).
* Hff ka» sc&rijven\
K°. 747, « J a O Ü E B f A d r i a a n s ^erartia* d e j dud 31
j a a r , tapper, ongehuwd, Roomsch-KatboJiekrgeborei> en laatst
gewoond hebbende te 'Amsterdam, lang 1.82 meter, haar en
wenkbr. bruin r ; voorhoofd,; s m a l , oogen blauw, neus groot,
mond klein , km 'Vond*,* Jbaard? znnder f aangezichiüvaaï, kleur
<Werd ra Oct/^ï88d.door/jbet.^earech*sböf te Amsterdamse*
#ensr diel*tal 4ot7;jaar,tucbtóai3strai veroordeeld..
Hij wordt 27lOefè%j^nrt
dëMrifgetsiïgèofs i&Xeékwarden
ontslagen e& «al alvoreaé ;eog * eene gevangenisstraf van 6
maande» te ibeboet^«idergaan.-aldaar zójs; uitgaanskaS- in on-t*
**2^?g5mrgf^i^^

zéér goed. Hff was al?

m
N°. 748. S C U B I E R , Corirclls v a n «Ier, oud 40 jaar,
schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Rijnsburg,
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.77 meter,
haar en wenkbr. bloDd, voorhoofd hoog, oogen grijs,-neus en
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond taÉ&j
"Werd veroordeeld: in 1878 door de rechtbank te^sGravenbnge
wegens misbruik van vertrouwen, in 1882 door die te Amsterdam, 17 Fébr. 1883 en in 1886 door het gerechtshof te ^sGravenbage en de rechtbank te Haarlem, telkens wegens oplichting , respectievelijk tot '/, jaar, 3 maanden, twee en 1 jaar
celstraf en 4 maanden gevangensstraf.
raspij wordt 1 Nov. a s. uit de strafgevangenis te V Qravenhage
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis -wasgoed. Hy wasalsschoennaaker werkzaam.
Hij kan schrijven. :
N°. 749. P I E T E R S , J a A , oud 34jaar,matrassenmaker,
ongehuwd, Protestant, gebcren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar WË wenkbr. blond,
voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond ,
baard rossig, aangelicht ovaal, kleur gezond, is kpalhoofdig: —
Werd veroordeelde in 1866 door de rechtbank te Amsterdam,
9 April 1883 door bet gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal en \$ Oct. 1886 door de rechtbank te Amsterdam wegens
verduistering, respectievelijk tot tweemaal 3 jaar en eens tot
«en jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 3 Kov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag tn de gevangenis was goei. Hij was a!s .kleermaker werkzaam. '
Hij kan schrijven.
$9: 750. : "HDEPEB,~nendrfk, bijgenaamd JACOBI BAKKER,

'Oud 46 jaar,1-'zeeman}'ongehuwd, Protestant,'geboren en laatst
- Zesde jaargang.
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gewoond hebbende te den Helder» lang 1.78meter, baar en
weukbr.-bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld i 5 Nov. 1877 door het gerechtshof te
Amsterdam wegens diefstal en 14 Oct. 1878 door den Hoogen
Raad der Nederlanden wegens valschheid, telkens tot 5 jaar
tuchthuisstraf.
Hij wordt. 5 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen, en zal zich, na vooraf nog 6 maanden subsidiaire
gevangenisstraf te hebben ondergaan, ter outvangat zijner uitgaanskas naar den Helder begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als klcörlapper werkzaam.
I^^H
"Hij-kan schrijven.
N°. 751. G E E V E R S , J o h a n n e s , oud 26 jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te-Delfc,-lang 1.72; meter,-haar en wenkbr. bruin ,
voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, ki:i
rond, baard zonder,.aangezicht ovaal, klaur gezond: —
Werd bij aententie. van het Hoog Militair gerechtshof in
Nederl.-Indiö 4d. 5 Jan. 1883, wegens wederspannigheid tot
5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij w.prdt 6 Nov. a. F. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal -zich ter ontvangst zijner uitgrtaoskas naar
Hellevoetsluis begeven.
Zijn gedrag »n de gevangenis was redelijk. Hij maakte spoelen.
Hij kan schrijven."

.'*':"."

- I S ' t . ^ o ^ ^ T r i L t E M S E , B i r e m l , oud 28 jaar, arbeider,
ongehuwd,' Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Maartensdijk, lang 1.78;met.er, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond , .oogen iblauw * héns gewoon, monddik',kui rond,
baard zonder^aöhgfzïcbt ó v | ^
—
>u 3Verdïyeroora^!d^.;3li^n^irt 1884 door pet'gerechtshof te
Amsterdammer-5 ftóvr 18^5 doörnde rechtbank 'teHaarlem
wegens oplichtingdót 1,'en 2 jaar celstraf en 4 dagen subsidiaire gevangenjsstrat ié-S-f--
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" Hy wordt 9 ISov. a."S. uit de slrafgevnngeniste Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uifgaanskas ia ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was 'goeJ. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N*. 753. K X U P P E , J o h a n W i l h e l m , oud 45 jaar.
stoffeerder, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1,60 meter, haar .bruin, weukbr.
blond, voorhoofd rond, oogen bruin, neus dik, mond gewoon,
kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 22 Januari 18801 door het gerechtshof
te 'sGravenhage wegen» diefstal tot 5 jaar tuchthui^straf én
28 Oor. 1886 door de rechtbank te Zwolle, wegens schriftelijke
beJreïging "met brandstichting tot 1 jaar gevangenisstraf, na
vooraf wegens valschbeid in geschrift en andere mïs'1 rijven lü
jnar tuchthuisstraf en 2 en 1 jaar celstrafste hebben ondergaan.
Hij wordt 12 Kov. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijl goed.
Hij hield zich met verschillende werkzaamheden onleiig.
Hij kan echrijven.
ft0. 754. VEEM" i Dlrfc G e r a r d a s Nlcolaa* v a n , oud
4*2 jnar, huisknecht, gehuwd, Roorasch-Katholiek, geboren
,'.'Iprij GravenLage , laatst gewooud hebbende te Rotterdam, lang
1.65 meter, haar en wenkbr.1'bruin , voorhoofd'smnl, oogen
grijs, neus groot en dik, mond gewoon, kin rond, baard
zoniet*, aangezicht oveal, kleur gezond: — '' «T?
"Werd 10 Febr. 1876 door het gerechtshof te 'sGravenbflge
wegens diefstal tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld- - j9fi
Hij wordt 12 Nov. a. s._jiUde„atraf$g£angenis te Leeuwarden
ontslagen en zal z'iph 'ter'ontvangst zijner uitg.mnskas ïiaar
Westervoort begeven.
Zijn. geJrmf in de ge^ang.en^sFwas goed. Hij was als weverwerkzaam.
; ; ^;y,:V:'- I*:-ïi-^vJr .ï£-'.-- '• -*-•'" •, . - ,.. -f ^ f . Hy k a n schrijven .: ,ry".,"'.';;r' Jï-S •"'?-.
i '•''
•'' '-
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S ° . 755. SOinr)SRHJLKS ) LeoiiaTd.Uü1ieri,oucL39jaar,
schoorsteenveger, ongehuwd, Roomsen-Katholiek," geboren ea
laatst'gewoond hebbende te Neerritter, lang 1.66 meter, haar
rossig, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, Deus
én mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 28 Mei 1874 door het provinciaal gerechtshof in Limborg vrëgens .verwonding T 16 Nov. 1882 door' het
gerechtshof te 's H^rtogenbosch wegens diefstal respectievelijk
tot 8 en 5 jaar tuchthuisstraf na vooraf wegens diefstal eene
cellulaire gevangenisstraf van 10 maanden te nebben ondergaan.
Hij wordt 16 lSTov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
*B Bosch begeveü.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
,: Hij kan schrijven.
'. K°. 756. BEEÜMAIV, B a s t l a a n , oud40 jaar, metselaar,.
ongehuwd,. ^Protestant'» geboren te Dordrecht, zonder vaste
woonplaats'/•lang ,1.60 meter , haar bruin ,'wenkbr- blond ,
voorhoofd laag," oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin
rond, laard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —" "Werd veroordeeld: 28 Febr. 1874 door het provinciaal g3rëcbtshofïn Zuidholland, wegens valschbeid in onderhandscbe
geschriften, 8 Oct. 1830.. 6 Febr. en 6 Dec 1883 door het
gerechtshof 4e *s Gravenhage wegens oplichting, diefstal en
valschheid in geschriften , 3 'Jan. 1887 door de rechtbank te
*§,(Jrcay.en_bagev wegens diefstal, respectievelijk tol 5 jaar tuchthuïsstraf, 2 jaar,:; 1 /,;jaar en 18.maandea celstraf en. l.jaar
gevangenisstraf. -."*.."' j
,. -..- .«1 .
Hij .wordt ^9 Nov, a. s. uitdê strafgevangenis te 's Gravenhaje
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag }&J\p, ëeya n geni3^aJ?goe3.-Hij vlocht spart.
sfeHij kan schrijven.';':v-[;^^':'-;i %^& '? ?$&'*&}'? - !. y---:-:
^ . 0 > ; , ^ . X E S X a A D E , ' P e t r a » A n t o n l u s , oud 23 jaar,
^ l « É ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ® Ö ^ I & w ^ , ^RqömschrKutholiek, geboren én
S S S S ^ I ^ S S S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ê ^ m s * e r ^ f l ! n y J l' l ug3.7ö/meter,
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haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed',-óogec bruin, neus
spits, mond klein, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur bleek : —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 7 Maart
1833- -wegens oplichting en 25 Mei 1886 wegens oplichtingen diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 18 maanden celstraf.
Hij wordt 19 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uhgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
. |
9
g 1
• K°. 758-- BOtfSITVK , J a n , oud 33 jaar,schippersknecht r
ongehuwd, Protestant, geboren te Kampen, laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenklr.
b!ond , voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein r
kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 5 Aug. 1874 door de rechtbank te Amsterdam wegens desertie, 26 Januari 1875 door het provinciaal
gerechtshof in Noordholland wegens diefstal, 11 Oct. 1876
door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid, 27
Dec. 1877 door de rechtbank te Rotterdam, 27 Dec. 1878door
die te Amsterdam en 20 Nov. 1879 door het gerechtshof te
Arnhem wegens diefstallen, respectievelijk tot 1 maand, tweemaal 1 jaar, 6 weken en 3 maanden celstraf en 8jaartuchthuisstraf.
Hij wordt 20 Nov. a.s. uit de strafgevangenis te Lteuwar&en
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas paar
Zfian dam begeven.
- \"
>-Zijn gedrag in dev gevangenis-was goed. Hij was als kleêr-r
maker werkzaam. :\
,.
ï, :
:1
;
Hij kan schrijven.'• - •
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'K°. 759-: : HöMAN, H e n d r i k Frederik• oud 33 jaar,
smid ,^ongehuwd ,''Ruomsch-Kath61iek", 'geboren'en laatst gewoond hebbende te'^Amsterdam Allang 1.68 meter, ha»r zwart^
wenkbr. Iruïn^" voorhoofd -laag , oogen blauwV*-heus-groot.

n
mond gewoon, kin "rood, "baard zwart, nang.zïcht ovaal.,
kleur.gezond; .—
7 ' '
W e r l veroordeel ï: door de rechtbank t» Amsterdam in Aug.
3883, 24 Nov. 1885 en 23 Aug.- 188G, telkens wegens oplichting, respectievelijk tot 183 dagen en tweemaal tot 1 j«ar celstraf/
Hij .wordt 27 Nov. a. s. .uit de. strafgevangenis to Rotterdtim
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas Luar
Amsterdam begeren.
Zijn gedrag ia de gevangenis was goed, doch hij is zeer
onverschillig. Hij was als koperslager werkzaam.
Hij kan schrijven.
N \ 760 B B E N K , Wouter J o h a n n c s van,oud 28jaar,
zeeman, 'ongehuwd, Protestant, geboren te Ingen, laatst
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.55 meter, haar donker,
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogea blauw, neus en mond
gewoon, kin rood, baard zouder, aangezicht rond, kleur
gezond: — .
"Werd veroordeeld: 20 Aug. 1872 en 2 Oct- 1873 door de
rechtbank te Rotterdam, 22 Sept. 187 7 en 5 Febr. 1879 door
het gerechtshof te 'aGravenhage en ld Nov. 1881 door de
rechtbank te Rotterdam telkens wegens diefstal, respectievelijk
tot 1 , 2 , V, en 4 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 13 Nov. a. s uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskua
naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevaugenis was slecht. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven. .;• • : -v.
K°. 761. SïlEIVK, Salomon , oui 65 jaar, kleermaker,
gehuwd, Roomsch-Kathoiiek, geboren te Culenborg, laatst
gewoond'hebbende te'Delfshaven , lang 1.75 meter, haar en
wenkbr.. grijs, voorhoofd breed, o'gen bruin, neus breed,
mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht plat,
kleur gezond; —•<.Werd veroordeeld: an ,1)338 ;door den zeekrijgsraad te Rotterdam , i p '1840.door de rechtbank .to Amsterdam , in 1845 door
het Provinciaal:gereeMshof;in Noordholland, in I848.en.1849
door de rechtbanken ie Arnhem ea Leilen* dn 1855 door den
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krijgsraad in Gelderland, in 1803 en 1879 door de rechtbank
te Rotterdam, in 1871 en 24 Maart 1881 door die te 'dHertogenbosch, telkens wegens diefstal; in 1855 door het provincinal gerechtshof in Gelderland, wegens valschheid in geschrift en in 1863 door de rechtbank te Amersfoort wegens
oplichting respectievelijk tot tweemaal 1 jaar, 5, 1 en 5 jaar
gevangenisstraf, 3 jaar krui wagen straf, (i jaar en 8 maanden
gevangenisstraf, G maanden celstraf, tweemaal 6 jaar en 8
maanden gevangenisstraf, G jaar tuchthuisstraf en 9 maanden
celstraf.
Hij wordt 19 Nov. n.s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar 's Gravenhoge begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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I Daar m liet geheim register over 18Ö7, tiende aflevering, ia
de vermei ling- der vonnissen van G. GOEDKOOP en A. G. DE
GOOIJER, Nos. 743 en 747, eene misstellingheeft plaatsgehad,
worden die personen met opgaaf hunner straffen opnieuw
doch thans verbeterd iu öeze aflevering opgenomen.
KV743. GOEDKOOP, «2cr»it, oud 59 jaar, dokter in
de geneeskunde, gehuwd/Protestant; geboren en laatsl gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar grijs',
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed'
mond klein, kin rond, baard zonder,'aangezicht ovaal,kleur
gezond: 9 .
Werd 17 Januari 1882 door het gerechtshof Ie 'Amsterdam
wegens het bewerken van het misvallen eenèr vrouw tot 6
jaar tuchthirsstraf veroordeeld.
Hij is 19 Oct jï. uit de strafgevangenis te Lemicartm ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Sloterdijk begeven*
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Bij was kalanderaar.
Hij kan schrijven.
N \ 747. C C O I J E R , Adrianus G e r a r d u s d e , oud 41
jaar, .tapper, ongehuwd, Roomsen Katholiek, geboren en
laatst gewoond hebbende te Amsterdmri, lang 1.82 nieter
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, nogen blauw, neus
groot, mond klein , kin rond, baard zonder .aangezicht ovaal
kleur gezond, heeft een fistel: —
Werd veroordeeld: 30 Juni .1868 door het provinciaal g e rechtshof in NoordhoUand-wegens valsehheid ip geschriften 29 Mei 1872, 9 Mei 1876 eu 18 Juni 1879 door de rechtbank
te Amsterdam, 24 Dec. 1877 en 25 Januari 1881 door het
gevechtshof te Amsterdam, viermaal wegens diefstal en -eens
wegens.'mishandeling, respectievelijk'tot-8 maanden celstraf,
15 maanden, 15 dagen en 183 dagen gevangenisstraf, 2 iaar
c«lstof^g:7.jaar. : tuchthuisstraf.
... TH '7 '.'/•
>' tHijiis$7*.iOct jl.fuit do strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen jen izal ?na eerst nög eene gevangenisstraf van 6 maanden
en -6-dagen.subsidiaire gevangenisstraf in,de strafgevangenis
Gehèim^emsteW^m^^V™"7** \c\ ': a' -r: '$$T& rTR^2ude jaargang.
[Twaalfde aflevering,^ m ^
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nabij Zeiden te hebben ondergaan zich naar Amsterdam begeven ten einde aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst te nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
spoeler werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 762. HEEM, Hendrik J a c o b u s van d e r , oud 35
jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Kathoüek, geboren te
öloterdijk ( laatst .gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75
meter, haar en wenkbr. bruin, voorboofd smal, oogen blauw,
nous en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: — . .
"Werd veroordeeld: 7 December 1882 door bet gerechtshof
te 'sGravenhage wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstra f na
vooraf nog eene gevangenisstraf van 2 jaar te hebben ondergaan.
Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in. de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 763. R I J N S , Hendrlcus L o d o v l c u s , oud 34 jaar,
sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katboliek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1,68 meter, haar en
wenkbr. bruin, voorboofd smal, oogen blauw, neus en mond
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
is gebroken. Hij heeft op den linkerarm een vrouwenportret
en op. den rechterarm geloof, hoop en liefde getatoueerd: —
Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam, 1 Dec.
1864, 11 Oct. 1866 en 4 Mei 1881 telkens wegens diefstal,
12 Oct. 1871 en 24 April 1873 wegeos verwonding; door den
krijgsraad in 'het 4de militaire arrondissement te Haarlem,
22 Maart "1875^wegens desertie en door het gerechtshof te
'sGravenhage, 7 Dec. 1882 "Wegens diefstal, respectievelijk
tot 3 en 6 maanden.gevangenisstraf, 2 jaar en tweemaal 15
dagen celstraf, "-3 jaar kruiwagenstraf en 5 jaar tucht huisstraf.
Hij wordt 7 dDec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en rzal. zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
:l l5 /i
'Rotterdam begeven."7
" '- -i
•&&$£
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Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
' -Hij kan schrijven.
N°. 7G4. SCHUI.TE , J o h a n n L c o n a r d , oud 57 jaar ,
zonder beroep, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Emmerik , laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.63
meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd boog, oogen blauw,
neus lang en spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder,
aangezicht breed, kleur gezond, heeft op de rechterhand een
anker getatoueerd: —
"Word veroordeeld: 26 Nov. 1867 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 9 Ocfc. 1874 door dat tn Zuidholland
en 7 Dec. 1882 door het gerechtshof te's Gravenhage, telkens
wegens diefstal respectievelijk tot 6, 8 en öjarentuchthuisstraf.
Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuioarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Harlingen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
•werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 765. CROETZWER, F r l U H e l n r i c h A u g u s t , oud
33 jaar, bediende, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren
te Deitmanslorf, zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus
gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond : —
Werd 8 Dec. 1881 door het,gerechtshof te Arnhem wegens
diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij -wordt 8 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.
ïv°. 766.' H A A N , Cornells , oud 21 jaar, arbeider, ongehuwd , Protestant, geboren te Helium \ gemeente Slochteren,
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laatst gewoond hebbende te ftieuw-Scheemda, lang 1.68 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en
raoud gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond \ —
Werd veroordeeld: 25-Nov. 1834 door den krijgsraad in het
5 ie militaire arrondissement wegens diefstal ,'29 Maart 1886
door de rechtbank te !dGraveuhage wegens mishandeling van
een bedienend beambte respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf.
WM
Hij wordt 8 Dec. a. s. uit de strafgevaugenis te *$ Gravenha/e
ontslagen en zal zich tér ontvangst zijner uitgaanskas naar
Nieuw-Scheemda begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven. ISO. 767. G O m * £ $ , S al om on A b r a h a m , oud 23 jaar,
slagersknecht, ongehuwd, Israëliet, geboren te Dordrecht,
laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.65 meter, haar
eu wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus groot,
mond gewoon, kin r o n l , baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond, de voorste vinger der rechterhand is stijf: —
Werd. veroordeeld : IS.Januari 1885 en 13 Nov. 1886 door
de/rechtb. te Arnhem wegens diefstallen", respectievelijk tot
1'jaar en 4 maanden. celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
•Hij wordt 9 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal aldaar ;zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in 3e gevangenis was goed. Hij wa9 met het
plakken van -zakken -werkzaam.
Hij kan schriJ7en;,73?N
' ! N 0 .-768.^BAIJER'rarohan A d a m , oud47jaar,tapper,
ongehuwd j. Protestant ,-;geboren en laatst gewcoud hebbende te
Airistèrdam, lang3Ü70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd
smal,'oogen blauw.,,neus,enimond gewoon f.-kin rond," baard
zonder, aangezicht ovaal,^leur bleek: — . /
: "Werd, 23, Januari !Ï878;door *bet gerechtshofjrterAmsterdam
wagens diefstal >tpt, 10 ,jaar.:ituchtbuisstraf veroordeeld. .
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Hij wordt 12 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Lerutcardea '
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
1S°. 769. B O S , Hcndricus J o h a n n e s Antonius, oud
44 jaar, metselaar, gehuwd, Roorasch-Katholiek, geborenen
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar
eu wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal
kleur gezond: —
"Werd 23 Januari 1878 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens diefstal tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 12 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner
uitgaanskas naar
rt
Sloterdijk begeven. . '•' .
Zijn gedrag in de gevaugenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 770. BEUK5IAN, K l a a s , oud 32 jaar, schippersknecbt, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Üeenemuiden, laatst gewoond hebbende te Kampen, lanjr 1.66
meter, haar en weokbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw,
neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 17 Januari
en 28 Maart 1878, door het gerechtshof te Arnhem, 18 Sept.
1879 en 19 Dec. 1882, telkens wegens diefstal respectievelijk
tot 3 en 9 maanden celstraf,.3 jaar gevangenisstraf en 5jaar
tuchthuisstraf.
;g . H'j wordt 19 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Enkhuizen begeven.
s A
Zijnb gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. / Hij kan-schrijven.:! v "~•*
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KD. 771. - K O E V E R S , A n n a , bijgenaamd .ROODE ANNE ,

oud 26 jaar, arbeidster, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 'en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1:55
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd lang, oogen blauw,
neus en mond klein, kin rond, aargeziebt ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 15 Mei 1884 door het gerechtshof te
Arnhem, 31 Augustus 1836 door hetzelfde hof in hooger
beroep niet gedeeltelijke bevestigipg van een vonnis der rechtbank te Arnhem , dd. : 6 Juli 1886 , telkens wegens diefstal
respectievelijk tot 15 en 18 maanden celstraf.
. Zij wordt 28 Dec.' a.s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar
Kijmegen begeven.
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij wa? met het
verstellen van kleeding en het pluizen van tricot belast.
Zij kan schrijven.
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K°. 772. ZAHmSltf, C a t h a r J n a v a n , bijgenaamd BOMMELSCHEKAAT, oud 40 jaar, arbeidster,ongehuwd,Roomsen-

r

Katholiek, geboren te Zulk (Overijssel) laatst gewoond hebbende te Kijmegen, lang 1.54 meter,'haar bruin, wenkbr.
blond, voorhoofd rond» oogen blauw, neus klein , mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
. ~Werd. veroordeeld: 15 Mei 1834 door het gerechtshof te
[
Arnhem, 31 Aug. 1886 door hetzelfde hof in hooger beroep
x
met gedeeltelijke bevestiging van een vonnis der rechtbank
[
te Arnhem, dd. 6 Juli 1886 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 18 maanden celstraf.
Zij wordt 28 Dec. ft. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar
Nijmegen begeven.
'. Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met het
verstellen van kleeding belast.
Zij kan schrijven.
-vV '
N°. 773. BARTE3V, H e n d r i k u s , oud 36 jaar, koperglager, ongehuwd, -Roomsch-Katholiek, geboren te Veghel,
laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.64 meter, baar en
wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, zreus en mond

i

S3
gewoon, Vin rond, board bruiu, aangezicht ovaal, kïeur
bleek, heeft een litteekeu aan den hals en is kaalhoofdig:—
Werd veroordeeld: in 1879 door den krijgsraad te 'sGravenhage wegens insubordinatie en 6 Dec. i(;86doorderechlb.
te Zwolle wegens schriftelijke bedreiging roet brandstichting,
respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf en een jaar celstraf.
Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem
ontslagen en daarna naar het Rijksgesticht Ommerschaus teruggebracht.
Zijn gedrag in gevangenis was goed. Hij is leugenachtig.
Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven.
N°. 774. H o o s e m a n , J a col», oud 24 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin rond,
baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond, ziet scheel: —
Werd veroordeeld: 6 Sept. 1883 door de rechtbank te Amsterdam , 7 April 1884, 15 Febr. en 19 Nov. 1885 door het
gerechtshof te Amsterdam telkens wegens diefstal, respectievelijk
tot 5 maanden, 183 dagen en tweemaal tot 1 jaar celstraf.
Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Ziju gedrag in de gevangenis was berispelijk. Hij heefteen
opvliegend karakter. Hij maakte raatten.
S S ï j kan schrijven.
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