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N°. 775. OTTEBT, Chris t laan, oud 43jaar,tapijtwerker,
ongehuwd, Protestant, geboren te Arnhem, laatst g*ewoond
hebbende te Nijmegen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr.
oruia , voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur bleek, heeft
oogziekte: —
•••Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem, 17 Dec.
1872, 16 Maart 1875, 15 Nov. 1881 en 18 Dec. 1886telkeng
wegens diefstal, respectievelijk tot 2, 3, 5 en. 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 1 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
" Zijn gedrag in de gevangenis "was goed. Hij breide netten.
Hij kan schrijven.
IN'0, 776. BIJTCHEV, Cterard, oud 65 jaar, koopman,
•weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Broek-Sittard,
laatst gewoond hebbende te Maastricht, lang-1.62 meter, haar
en wënkbr. grijs, voorhoofd breed, oogen bruin, nous lang,
mond 'groot, kin plat, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
bleek: —
Werd 28 Maart 1874 door het provinciaal gerechtshof in
Limburg, "wegen3 manslag tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 15 maanden afslag, wordt 2 Januari a. s. uit de
strafgevangenis "te Leemoarden ontslagen en jzal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maastricht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij is voortdurend op de ziekenzaal verpleegd.
Hij kan schrijven.
'N°. 777. JONG, CJcrrlt Harmens d e , oud 27 jaar,
schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Tirns,
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gom. Wijmbritseradeel, laatst gewoond hebbende Ie Oosterlittens, gem. JBaarderadeel, lang 1.7} meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 16 Opt. J$7£ en 12 Januari 1882 door
het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk
tot 2 jaar celstraf en 6 jaar tucbtbuisstraf.
Hij wordt 12 Januari a, s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa naar
Dronrijp, gemeente Menaldumadeel hegeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 778. TTMK, W y n a n d 4 e , oud 52 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te Reeu wijk, laatst gewoond
hebbende te Haarlemmermeer, lang 1.70 meter, haar en wenkbr.
grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de
pink der rechterhand is krom: —
"Werd. yeroordeeld: 25 Aüg. 1875 door het provinciaal ge-,
rechtsbof in Zuidholland wegens bankbreuk en 30 Januari 1883
door het gerechtshof te Amsterdam , wegeus diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 30 januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa naar
Breukelen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N*. 779. H1ATERTCTR, W i l h e l m u s F r e d e r l c u s , oud
42 jaar, schoenmaker, ongehuwd, RoomschKathoUek, geboren en
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar fin
wenkbr. zwart, voorhoofd smal t oogen bruin, • neus dik,
mond klein, kin rond, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
"Werd veroordeeld, door het provinciaal-gerechtshof in Zuidbolland, 28, Mei 1864 en 13 April 1871, door de rechtbank
te Rotterdam, 30 Maart 1875 en 23 Dec. 1879 en door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 Maart 1882, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tweemaal tot 3 jaar gevangenisstraf,
18 maanden en 1 jaar celstraf en 6 jaar tuchthui'sstraf.
Hij genoot een maand afslag, wordt 1 Febr. a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst ziJDer uitgaaoskas naar Amsterdam begeven. ,
Zijn gedrag.in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
spoeler werkzaam. '
Hij kan schrijven.
N4. 780. GR AA F F , Cornells T a n d e r , bijgenaamd
Keesje Katje, oud 36 jaar, opperman, ongehuwd, RoomsenKatholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Schiedam,
lang 1.51 meter, haar en wenkb. blond, voorhoofd hoog,
^ogen blauw, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder,
aangezicht ovaal,' kleur bleek,"is pokdalig: —
"Werd, veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam in 1879
en in 1881 wegens diefstal en oplichting, door die te Zwolle
20 Jan. 1887 wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting
respectievelijk tweemaal tot 18 maanden celstraf en eens tot
1 jaar gevangenisstraf."
•* •
Hij wordt 4 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem
ontslagen en daarna naar het R ijksgesticht Ommerschans
•overgebracht.
< 'JüiZijh '-gedrag, in de gevangenis -wos redelijk.:^Hij is'lëügen•«cbtig/*Hij: maakte stroohulzen.- . ; •
-* Jfiu^kanSchrijven- 1 '"'* '
" ' '.' '~"~'
?£ K« 7 8 1 r * A K t t B » r ; - H e n d r i k W i l l e m , , oud 36 jaar,
zonder^troep,, gehuwd, Roomsen-Katholiek r geboren te 's Gra-
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venhage, laatst gehoond hebbende"te Górincbeinvlong' 1,78
meter, haar eu wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin,
neus breed, mond gewoon,'kin rond,- baard -zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
* "Werd 8 Febr. 1883 door het gerechtshof te 's Gravenhage
wegens valschheid in geschrift en misbruik maken van vertrouwen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 8 Febr. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuioardón
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
's Gravenhage begeven.
Zijn gedrag ïa de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
ÏN°. 782. P A S , G e r a r d Tan d e , oud 35 jaar, knecht,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Horst, laatst gewoond
hebbende te Broekhuizen, lang 1.58 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus klein en breed,
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond. — Werd'veroordeeld: 3 Febr.1876 en 8 Febr. 1883 door het
gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens feitelijkheid tegen de
eerbaarheid, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 8 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Horst (Limburg) begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoeler
werkzaam.
-,,i"jïij kan niet schrijven. . ,.> ,**^P*ITIA.A jjgj
.N°J783.H3BEJHIEB8, - D i r k , oud 45 jaar, werkman, j
ongehuwd, Protestant, geboren te den Helder, laatst verpleegd
te Ommerschans , lang 1.577 meter, haar ,en. wenkbr. .blond , j
voorhoofd boog, bogen grijs, neus en mond'gewoon, kin rond,
baard• zonder, aangezicht •gyaal, j kleur-gezondi*—- jË .'•'.
'"-'Werd ;-veroordeeld V';7 :Öcfc.i: 1870 door het Hoog Milit. gerechtshof in Jïederl. Indië, wegens diefstal; J 3 Aug. 1875,1
12 April 1879/24'Mei 1881/1 Sefct. 1882 en 6 Hei 1884 door de

%
rechtbank te Alkmaar, viermaal wegens bedelarij en eens wegens
diefstal; 26 April 1817 -door die te Utrecht en in 1884 door die te
Amsterdam ,' wegens bedelarij $ J5 Sept. 1881 en 3JFebr. 1885
door het gerechtshof te Arnhem, wegens bedreiging met brandstichting en bedreiging met moord en brandstichting, respectieve*
lijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 1 maand en driemaal tot 14
dagen celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgesticbten en 3 maanden celstraf, 6 maanden en 14 dagen celstraf, met last tot opzend'ing haar de bedelaarsgestichten, 9
maanden celstraf en 3 jaar gevangenisstraf*
Hij wordt 3 Fèb. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam.
. Hij kan schrijven.
H U 184. DJVLVK, H e n d r i k , oud 41'jaar, horlogemaker,
gehuwd, Protestant,-geboren en laatst gewcond hebbende te
Amsterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond r voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond groot, kin rond, baard grijs,
aangezicht ovaal, kleur bleek is kaalhoofdig; —
Werd veroordeeld: 9 Sept. 1880 door de rechtbank te Amsterdam , 21 Januari 1884 door het gerechtshof te Amsterdam
en 30 Sept. 1886 door de rechtbank te Amsterdam telkens wegens
misbruik van vertrouwen; respectievelijk tob 1 jaar celstraf,
2 jaar "en 1 jaar en 4 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 12 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. .pij was als kleermaker 'werkzaam.
;!
Hrj kan schrijven.' '
"
V.^K0. 785. S I J S , ütfathan HTartog v a n , oud 32 jaar, be;
hanger en stoffeerder^ ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst
gewoond hebbende'te Amsterdam, lang '1.61 meter, haar en
wenkbr. donker blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs,"neus •
groot en spifs, ïaoüd .'gewoon,1 kin 'rond,'}• baard zonder,'aan-*
gezifihtïpvaal/^kleur 'gezond , 'is slecht "van gezkfbt: — -'"' ^

8
"Werd veroordeeld: 21 Maart 1878 door de rechtbank te
Amsterdam, wegens landlooperij en poging tot diefstal , 2 5
Nóv/1878, 25 April 1882 en 12 februari 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstallen, respectievelijk tot
4 en 6 maanden en 1 jaar en 6 maanden celstraf en 4 jaar
gevangenisstraf.
Hij wordt 12 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskas naar Amsterdam begeven.
- Zijn gedrag in de ..gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
^ * N°. V86. Is vervallen.
K°. 787. HlTISEtf, Oerrit Vleiers v a n , oud 48 jaar,
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Wolvega, laatst
gewoond hebbende te Langelille,-gemeente "WestelUngwerf,
lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen
- grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur, gezond :.— ,.jl- : Werd veroordeeld door het gerechtshof te Leeuwarden 12
Januari 1878. wegens diefstal en 17 Mei 1884 wegena diefstal
van'vee in de weide, respectievelijk tot 18 maanden celstraf
en 4 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 17 Febr. .a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst fijner uitgaanskas
naar "Weststellingwerf begeven. • \ .Zijn" gedrag in de gevaugenis was zeer goed. Hij schilde
aardappelen.
• Hij kan schrijven^1'.-:: .:' .- <. •.-.'.>
N°. 788. B O S T , Bfathys d e , oud45 jaar, zonder beroep,
ongehuwd T Roomsch-Katholiek, geboren te Capelle, zonder vaste
woonplaats, lang 1.70 meter, haar ;en wenlcbr. bruin , voor^ÈöoM^aag^pfèen'bruïn^-peus l a n g , mond klein, kin spits,
^'i^^^3j^^ n dS»S? ï ?' n S ea iïcht. ovaal, ^Jcleur g-ezond.:,'.'^^ .
i.^^^iljyeroordeeldiifdoor^het provinciaal gerechtshof in Noordbrabarit ?v- 23 Sept/1866 wegens aanranding der eerbaarheid, 22
£ April 1869"5?egens diefatalj doorjjat in Zuidholland 24 April1875
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wegens diefstal; door de rechtbank te's Hertogenbosch 27 Juni
1882 wegens landlooperij en door. het gerechtshof te *s Hertogenbosch 22 Feb. 1883 wegens diefstal en landlooperij respectielijk tot 1 jaar celstraf,. 5 en 7 jaar tuchthuisstraf, 3 maanden
gevangenisstraf met last tot opzending naar een -bedelaarsgestïcht en 5 jaar tuchthuisstraf.
. . . .
Hij wordt 22 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en daarna naar het Rijksgesticht Oramerschans overgebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 789. K E I Z E R , Gerrlt J a s p e r s , oud 77 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te St. Jacobi-Parochie, laatst
gewoond hebbende te Minnertsga, lang 1.70 meter, haar en
wenkbr. grijs, .-voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 1 Maart 1829 en 1 Maart 1838, door het
Hof van Assises.in Friesland, 6 Sept. 1845 door hetpruvinciaal
gerechtshof in Friesland en 23 Mei 1878 door het gerechtshof
te Leeuwarden telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar
tuchthuisstraf en te • pronkstelling, 7 jaar tuchthuisstraf te
pronkstélling en brandmerk, 20 jaar tuchthuisstraf, geeseling,
brandmerk met de strop om den hals en 10 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag; wordt 22 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner uïtgaanskas naar Menaldum, gemeente Meoaidumadeel
begevenZijn gedrag in de gevangenis was best. Hij w»s als spoeler
werkzaam.
'
Hij kan schrijven.
N°. 790. BRU11VSHA., Ferdlnand, oud 58 jaar, sjouwer,
gehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.693 meter, haar en wenkbr.
grïJ3j voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond klein,
kin breed, baard ronder, aangezicht rond, kleur gezond.—

•.Werd veroordeeld: door derechtbank te 'Amsterdam, U Aug.1853, 25 Öept. 1865, 11 Nov. 1857 eu 18 Aug. 18-70 driemaal,
wegens diefstal en eens wegeDs oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Noordhoïlahd; wegens valscbeid in geschrif-.
ten door de rechtbank te Amsterdam 17 Mei 1883, wegens oplicb1ing en misbruik van vertrouwen ,- respectievelijk tot 6 maanden celstraf, 18 maanden t 3 , 2 , 4 en 5 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 26 Febr,. a. a. uit de militaire strafgevangenis
T.abij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner
uitgaanskas Laar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was alswever werkzaam. .
Hij kan schrijven.
N°. 791. V E R L E E , H e n d r l K u s , oud 25 jaar, seheepskok, ongehuwd, Protestant, geboreu en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam , lang 1.745 meter, baar en wenkbr.
bloud, voorhoofd gewoon, .oogen donkergrys, neus en mond
gewoon, kin rond,-' baard zdntlér, aangezicht ovaal, kleur
gezond, heeft een lidteeken aan het linkeroog.
Werd veroordeeld: 19 Januari 1876 door de rechtbank te
Amsterdam ,T 14 April 1880 ea 15 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal en 25 Febr, 1885door hetzelfde hof, wegens diefstal en valschheden in authentiek geschrift,'respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 1 en
2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 29 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en naar de strafgevangenis te 's Gravenbage overgebracht om aldaar nog 3 maanden celstraf te ondergaan. Hij zal zich daarna ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam,begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Bij, was spoelmaker. .
•Hij kan schrijven.
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• - K°. 792: E L D E B S , - J a n , oud 33 j a a r , landbouwer ,
ongehuwd, protestant, geboren .te Erm, gemeente Sleen,
laatst, gewoond hebbende te Zweelo, lang 1.80 meter, haar
en wenk br. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon,
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht oraal, kleur
gezond: —
"Werd 7 Maart 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens moord tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 7 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal' zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Zweeïo begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was ztekenwachter.
Hij kan schrijven.
K°. 793. K A M P , P a u l u s , oud 22 jaar, verver, ongehuwd, Protestant, geboren te Harlmgen zonder vaste woonplaats,- lang 1.602 meter, haar en, wenkbr. donkerblond,
voorhoofd laag, oogen grijs, nous gewoon , mond klein t kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:- —
' Werd veroordeeld : 25 Juli en 29 Oct. 1881 en 16 Febr. 1884
door de reehtbank te Leeuwarden en l ï April 1885 door-het
gerechtshof te Leeuwarden telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 weken celstrafr 2 jaar gevangenisstraf,. 1 jaar
celstraf en 3 jaar gevangenisstrafHij wordt 12 Maart a. s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner- uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in. de gevangenis was zeer goed. Hij was als
verver -werkzaam.'
Hij kan schrijven.
K°. 794. M E I J E R , H e n d r i k , bijgenaamd Hein Lawaai,
.oud 55-jaar, sjouwer, Protestant, gehuwd, geboren en laatst
gewoond 'hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, haar en
iwenkbr. ibruïn, -voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon,
mond groot, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —il U $M I
Geheim Register. M
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- "Werd veroordeeld: 8 Maarfc 1849-door bét provinciaal gerechtshof in ttoordhbiland. 4 -NÖY. 1878 en^l? Maart 188G
door het gerechtshof ie- Amsterdam wegens diefstal; 27 Dec*
• 1853 en 4 Aug. 1873 door dé reehtbank te Amsterdam en 29
J u n i . 1875 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland
wegens mishandeling., 7 Juli 1870 en 20 Aug. 1874 door de
rechtbank "te Amsterdam wegens-verzet-respectievelijk tot 5
jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf en 2 en ï jaar .gevangenisstraf,
6 weken, 2 , 1 en 3 maanden celstraf.
^Hij wordt 18 Maart '•*? s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgnanskas naar Amsterdam begeven*
1* * i
Zïïft gedrag in de' gevangenis was ^ze^r'goed. Hij deed als
arbeider dienst.
, Hij kan schrijven.
""'
' ,, .
-K°. 705. U E S T E I V , J o l i a n n a C a t l i a r l n a v a n d e r ,
bijgeuaaih'd Pieteroélla, oud 49 jaar, werkster _, ongehuwd ,
Roomsch^Katholiek}1 geboren te Leiden, laatst gewoond hébbende
te Rotterdam, lang 1;55 meter, haar en wenkbr. blond, voor*
hoofd gewoon, oogen.blauw, heüa.groot, mond gewoon, t i n
rood , aangezicht 'ovaal, kleur gezond : — ; • *°
Werd veroordeeld rdoor de r&litbahk f e Rotterdam, in 1883
en 1884 en 10 Maart'1887 telkens we'gêns diefstal, respect
tievelijk tot 1-, 2 en'1 jaar gevangenisstraf. • •-• Ï
Zn wordt 24 Maart V s, 'uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal aldaar tiarj üat^aanskas in ontvangst nemen.
Haar gedrag in dé "gevangenis was £öêd. Zij was jnet breien
werkzaam. Zij is zeer j u i . .
Zij kan niet schrijven.

;

*'" - '

;N°. 796. K E S L E H ; J o l t a n A n d r l e » , oud 62 jaar,
schoenmaker; wêduwnna'r, r Prbtéêtant, 'geboren fteDordrecht,
laatst verpleegd 'ie ^mmérschans, lang 1.78 meter,fhaar;gr(js,
weókbh "donker-, :voörbópfd ^hóog-v "oógen 'brnih , nèüsen mond
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: ~*?
te

Werd veroordeeld: 26 Juni 1873 en in 1884 doór'de'rechtbank
Rotterdam wegens bedelarij, 30 Juni d868r\loór die
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te Goriucbem , 31 Aug. 1872 door die te Rotterdam ,eh 2 Juni
1881 door die te 'sGravenhage, B B
1871 en 18 Juni 1874
door bet provinciaal gerechtshof in Zuidholland , 27 Nov. 1876
door het gerechtshof te Amsterdam , 27 Dec. 1878,9 Juli 1880,
14 Sept. 1882, 23 Febr. 1883 en 26 Maart 1886 door dat te
'e Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot
tweemaal 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending
naar de bedelaarsgestichten, 1 jaar gevangenisstraf, 1/i jaar
celstraf, tweemaal 1 jaar, en 2 jaar gevangenisstraf, 2 jaar,
tweemaal M jaar, 3 maanden en 1 jaar celstraf en 2 jaar
gevangenisstraf.
Hij wordt 27 Maart a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Dordrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager
werkzaam.
Hij kan schrijven.
M 797. MEtfTEV» J a n , oud 40 jaar, knecht,gehuwd,
Roomsch-Katnoliek, geboren te Geleen, laatst gewoond hebbende
1e Broek-Sittard , lang 1.67 meter, haar en weokbr. bruin,
voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin
spits , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond , de pink
der linkerhand is krom: —
"Werd veroordeeld: volgens eigen verklaring wegens mishandeling tot 15 dagen celstraf en 26 Juni 1878 door het
gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens opzettelijke brandstichting tot 10 jaar tuchtbuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 28 Maart a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuivarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sittard hegeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij wa^ala-wever
werkzaam., r;.
Hij kan-sobrijvon.
*1

'-'r' 'r:

<&ëü*«
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K°. 798. GEIJIvVOET, J a n , oud.34 jaar, arbeider,
ongehuwd! Protestant, geboren te Zwartewaal, laatst gewoond
hebbende te'Haarlem, laDg 1.70 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd hoog , oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld; 19 Juni 1882 door het gerechtshof te
Amsterdam wegens diefstal; 21 Nov. 1874, 29 Jan. 1875,
25 April 1878 en 16 Dec. 1880 door de rechtb. te Haarlem
-wegens mishandeling en diefstal; 7 Juni 1886 door het gerechtshof te Amsterdam tweemaal wegens diefstal, respectievelijk
tot 3 maanden en 183 dagen celstraf, tweemaal 3 maanden
gevangenisstraf, 1 jaar en 6 maanden, 8 maanden en tweemaal I jaar celstraf.
Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Haarlem begeven. . - " " . - " '
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, doch hij is zeer
sluw van aard. Hij was kleermaker.
Hij kan schrijven.
N°. 799. 89101*, F r a n s , oud 61 jaar, zakkendrager, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Dordrecht, lang 1.70meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd
smal, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig; —
"Werd 30 Juni 1882 door het gerechtshof ie 's Gravenhage
wegens poging tot moedwilligen doodslag tot 6 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 1 April a.s. pit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter Ontvangst
zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij schilde
aardappelen.
'.Hij'kan schrijven," •'
~ - •'
"'•••<
. K°. 800. ! D A M , J a n v a n , oud 45 jaar, sjouwerman,
gehuwdi Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
Behtim-Register
Zevende jaargang.
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te Zwolle, lang : 1.68 meter, haar bruin, wenkbr. blond ,
voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus breed, mond gewoon,
kin rond, baard bruin, aangezicht smal,.kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle 19 Oct.
1871, door het gerechtshof te Amsterdam 3 Mei 1881 en door
de rechtbank te Zwolle 17 Maart 1887 telkens-wegens diefstal,
respectievelijk tweemaal tot 1 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 2 April a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Zwolle begeven.
Zijn gedrag in-de gevangenis wasgoed. Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven.
,' .
N°. 801. DEMJÏERS, P e t r a s J o h a n n e s , oud 34 jaar
arbeider, ongehuwd, .Roomsen-Katholiek, -geboren te Wageningen, laatst "gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.61
meter, haar en wenkbr. blond/voorhoofd smal, oógen grijs
neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , is pokdalig: —
°
Werd veroordeeld i^ïn 1 1866 en;M870 door dé rechtbank te
Rotterdam, in 1868 etrlO^Aug; 1881 door die te Amsterdam
en in 1872 door het Provinciaal gerechtshof in Zuidhólland
telkens wegens diefstal,.respectievelijk tot 8 en 6 maanden
2 jaar, 6 jaar en 8 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 6 April a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal na eerst nog eene cellulaire gevangenisstraf van 2 maanden te hebben óndergaan zich naar Amsterdam begeven ten einde-aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst
te"nemen. •'
Zijn gedrag in de gevangenis :was zeer goed.' Hij was als
kleermaker werkzaam. '
Hij kan schrijven.
NV 802. K E I Z E R , C o r n e l l a d e , oüa57jaar, werkster,
ongehuwd, :Roomsch-Katholiek,
geboren te Bergen op Zoom
laatst ^ e e w 4 o n d ^ è b ) ^ n ( J e ^ ^ ^ u ^ e r d a m , ilaiig-i 1.72 meter '
haar e h : W è n k b r ^ ó j ^ r ^
neUg
gewoon ^ m o n ^ 3 ^ g g ^ g ^ " ^ j ^ 8 a n g e z i c h t ovaal, kleur
gezond:—
i^momm^iHif
...^-.,--»
„
K ' * " K * J V & U ^ ' • ^ C ^ ' 4^='-^,£>.£'•• ••

"•H F ^
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Werd veroordeeld: in 1865 door het provinciaal gerechtshof
in Noordholland, 12 Aug. 1873, 8Maart 1883 en 7 April 1886
door het gerechtshof te Amsterdam telkens wegens diefstal,
respectievelijk tweemaal tot een jaar en 2 jaar celstraf.
Zij wordt 7 April a.s. uit de strafgevangenis te Amsterdam
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen.
Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed, doch zij is
schraapzuchtig. Zij was met huisdienst heiast.
Zij kan schrijven.
K°. 803. BKfll^VOT, W i l h c l m l n a F r e d c r l k a Antonla,
oud 57 jaar, koopvrouw, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren én laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd l a a g , oogen grijs,
neus dik, mond gewoon/kin rond, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
...-•.•--•:'
.- • - -x?
Werd veroordeeld: 13 Aug. 1886 door de rechtb. te Rotterdam,
13 April 1882 en 9 April 1887 door het gerechtshof te 'sGravenhage, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 4 maanden,
3 en 1 jaar gevangenisstraf.
' ,
Zij wordt 13 April a.s. uit de strafgevangenis teVGravenkage ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas
naar Rotterdam begeven.
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was belast met
breiwerk en huisdienst.
Zij kan schrijven.
IS°. 804. H U I Z E N , Abraham Blozes v a n d e r , oud 68
jaar, scheepsjager, gehuwd, Protestant, geboren te Hoogezand , laatst gewoond hebbende te Veendam , lang 1.71 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits,
mond klein, kin'rond, baard zónder, aangezicut. ovaal, Meur
gezond: •— . . . . . .
Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gronin*
g e n , 16 Nov. 1855 en 10 April 1862 wegen3 diefstal,^30Oct.
1868 wegens rebellie; door dat in Drenthe 11 Nov. 1869 wegens
dieMal en 13-Julhl88Ö door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens diefstal "van vee in de weide, respectievelijk tot 6 en
5 jaar tuchthuisstraf, 6;weken gevangenisstraf , ' Ö en 8 jaar
.tuchthuisstraf. •&-J3wt%&&*. ïfen.t ^:> J>.T; -.•.:. -gaSÉ »«t
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Hij genoot : 3 maanden afslag-V'-wordt '^ April a. s.'uit de
strafgevangenis te 'Leeuwarden o'ntslagen en zal zich ter ontvangst 'zijner uitgaanskas naar Veendam*'begeven. - -'
Ziju gedrag^ in de gevangenis Was zeer goed..Hij was spoeler.
Hij kan schrijven.
*:;<*"" ' owr»^ : - • , ! , : » . •
N°. 805. BOSDORP , J o h a n n a , oud 50 jaar, werkster,
weiiuwe. Protestant, geborenen laatst gewoond hebbende te
Amsterdam , lang 1 57 meter, haar zwart, wenkbr. donker,
voorhoofd hoog, oogen bruin, neus groot, mond gewoon,
kin breed, aangezicht .ovaal, kleur gezond; —
"Werd veroordeeld: driemaal door het gerechtshof te Amsterdam eu viermaal door de rechtbank te-Amsterdam, het laatst
20 April 1886, telkens wegens .diefstal, -respectievelijk lot 3 ,
2 en 3 jaar gevangenisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf,
4 en 2 jaar gevangenisstraf.
Zij wordt 20 April a.s. uit de strafgevangenis te y$ Hertogenoosch ontslagen en zal zich .ter ^ontyaugst harer.; uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Haar gedrag in de?gevangenis.was zeer goed. Zij was keukenmeid.
;-£)üi-ilJdi/.. ^-"v*-"- ','•- '• -••'- •
Zij kan schrijven."J""'
N°. 806. KEÜEÏtfttAirs , L e o n t i a r d , oud49 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Grefeld,
laatst gewoond hebbende te Meerssen , lang 1.72meter, baar
grijst 1 wenkbr. blond,"voorhoofd[hoog, oogen blauw,'neusen
mondVgroót'; 'kin rond » "baard grijs, aangezicht- vol, kleur
gezond *, is! -zeer slecht ter been ïÜÜJ
f2^^|T7Wwdëold>^r5 t BeH-H8Së en 24 Mei 1877 door het hof
vanP'assisen te'^Dusséldorf én 24April 1886 door het gerechtshof
te *s Hertogenbosch telkens wegens diefstal,; respectievelijk tot
^eni^ija^r^tuchthu^tatf-en $l'-iw* celstraf.
'Hij wordt 24 April a. é.uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagenen als vreemdeling'over de grenzen des Rijks gebracht.
_" ZijnT^edrag in dé jgeyangents .was goed. Hij was als kleer"maker w e r ^ z ^ ^ ^ ^ Ê ^ S S ^ ' V . . » , „.
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.

Jt9
N°v 807. S C H A A F , W y b r e n v a n d e r , of ook genaamd
SCHAAFSMA , oud 61 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Birdaard , -laatst .gewoond hebbende te Stiens , lang
1.68 meter, haar en wenkor. blond, voorhoofd gewoon, oo'gen
grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard blond,aangezicht ovaal, kleur gezond; heeft een litteeken aan den wijsvinger der rechterhand: —
Werd veroordeeld; door de .rechtb. te Leeuwarden, 16 Maart
1878, "8 Juni .1879 en 26 April 1885, telken* wegens diefstal,
respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf
en 3- jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 25 April a.s. uit de militaire- strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst .zijner uïtgaanskas naar Stiens begeven.
• $
Zijn.gedrag in Jde-gevangenis wasbeer goed. Hij was als
reiniger werkzaam. '•Hij kan schrijven.
N°. 808. H E U L T J E S , J o h a n n e s ,: oud 61 jaar, arbeider,
•weduwnaar, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond
hebbende te Duiven, lang 1.60 meter, haar donkerblond, wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen lichtblauw, neus spits, mond
gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gelderland 17 April 1866 wegens diefstal; door de rechtbank te
Arnhem 11 Maart 1836 wegens diefstal, 31 Dec. 1861 wegens
landlooperij en 4 Aug. 1885 wegens feitelijk vergrijp tegen
de zeden, respectievelijk tot 2 jaar, J2 maanden gevangenisstraf, 1 maand gevangenisstraf met laüst lat opzending naar
de bedelaarsgestichten en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 28 April a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden tontslagen en zal zich ter ontyangst'zijner uitgaauskas
naar Duiven hege~vem^:-~>'",.v.V S V-,- § 8 : '.." -.».
Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij'-WHS"als reinS!^
werkzaam.
- -. - Hij kan .niet: schrijven.

si
K°. 809. DlRKS f Theodorus , oud 64 jaar j werkman,
gehuwd, Koomsch-Kathoüek, geboren te Amsterdam, laatst
verpleegd te Veenhuizen, lang 1.67 meter, baar grijs, wenkbr.
blond,' voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus gebogen, mond
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond, zijn linkerhand is stijf: —
Werd veroordeeld: 14 April 1843 en 1'Dec 1846 door het
Provinciaal gerechtshof in Noordholland f 23 Ocfc. 1855 door
de rechtb. te Amsterdam telkens wegens diefstal, 12 Dec.
1860, 10 Sept. 1873, 23 Juni 1875 en 18 Aug. 1876 door
die te Assen telkens wegens bedelarij, 30 Nov. 1876 door het
gerechtshof te Leeuwarden en 2 Juli 1884 door de rechtbank
te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 3' jaar
gevangenisstraf, te pronksteïUngenSjaartunhthuisstrafjÖjaar
gevangenisstraf, 14 dagen, tweemaal 1 dag en ï maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 5 jaar tuchthursstraf en 4 jaar gevangenisstraf.
Hvj is den 5 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de
militairs strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en heeft zich
ter ontvangst; zijner mtgaanskas naar Haarlem begeven.
Zijn gedrag in* de gevangenis was zeer goed. Hij was als
blikslager werkzaam.
Hij kan schrijven.
' N°. 810. LAlVfcHEEK, ï*lc<er, oud 46 jaar, arbeider,
ongehuwd r Protestant r geboren te Slochtereu laatst gewoond
hebbende te Hoogezand, lang 1.67 meter , baar en wenkbr.
blond, voorhoofd Loog, oogen grijs r neus gewoon, mond
groot,, kin rond, baard blond, aangezicht.ovaal, kleur gezond: —
i
Werd veroordeeld i 2 Oct, 1879 door de rechtb. te Haarlem,
wegens bedelarij.,. 25 Nov. 1874 door het Provinciaal gerechtshof
in Groningen, 27 Mei 1880 en 1 Oct. 1885 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal respectievelijk tot
15 dagen gevangenisstraf
met fsaitoiopzendïng naar de Bedelaars£estfcnfBtf,':tweemafiï iót 5 Jaar tttchihuisstraf en eens tot 3
jaar gevangenisstraf
'GeUxm MegUter ••Zevende jaargang. •
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Hij is den 5 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de
militaire strafgevangenis nabij Zeiden ontslagen en heeft zich
ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 811. J A G E R , A r l e d e , oud28jaar, smid,ongehuwd,
Protestanti geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam,
lang 1.68 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd hoog,
oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard en knevel
blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 18 Juli 1881 door het gerechtshof te
's Gravenhage, 13 Aug. en 28 Sept. 18S6 door de rechtbank
te Rotterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3
jaar gevangenisstraf, 3 maanden celstraf en 18 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 4 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Jfatter&am
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als smid
werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 812. S C H I P P E R S , J a n , oud 36 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te HekeUngen, laatst gewoond
hebbende te Oudenrijn, laog 1.72 meter, haar en wenkbr. blond ,
voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond gewoon,kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mi3t den
rechter voet: —
. . .
"Werd veroordeeld: 3 Juni 1885 door het gerechtshof te Amsterdam en-13 Juni 1887 door de rechtbank te Ctrecnt, wegeos
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden celstraf en
1 -jaar gevangenisstraf. •
'- •
-Hij wordt 11 Mei a.s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Oudenrijn hegeven.
Zijo gedrag in de gevangenis was goed*. Hij vlocht riet.
Hij kan schrijven.
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N*. 813. H A R P , I z a a k , oud- 32 jaar, zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Groningen, lang 1.70 meter, haar en weukbr. bruin, voorhoofd
rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, kiu rond, baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is op de linkerhand
getatoueerd : —
Werd veroordeeld: door de reohtb. te Groningen, 16 Oct.,
14 en 23 Dec. 1882, 29 Oct. 1884, 3 Dec. 1885 en 21 April
1887, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 1 maand, 4,
8 en 9 maanden en 1 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 12 Mei a. si uit de strafgevangenis te Groningen
ontslagen en zal aldaar zijn uifgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij is nu en
dan wel wat zonderling. Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven.
W°. 814. SCHAGEN, W o u t e r , oud 39jaar,timmerman,
gehuwd, Protestant, geboren te Wijngaarden, zonder vaste
woonplaats, lang 1.805 meter, haar bruin, wenkbr. blond,
voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond,
haard brui o , aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 8 April 1870 en 7 Maart 1871 door het
Provinciaal gerechtshof in Zuidbolland , 29 Sept. 18"76 en 19
Dec. 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens
diefstal, 18 Oct. 1881 door de rechtb. te Alkmaar wegens
mishandeling, in 1883 door het gerechtshof te Amsterdam ,
wegens diefstal respectievelijk tot 1 maand en 2 maanden
celstraf, 2 en 3 jaar gevangenisstraf, 2 maanden celstraf en
5 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 19 Mei a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal na eerst nog eene cellulaire gevaogenisstraf van 9 maanden in de strafgevangenis te's Gravenhage
te hebben ondergaan, waartoe hij door het gerechtshof te
Amsterdam, dd. 9 Febr. 1885 is veroordeeld, zich naar Rotterdam begeven ten einde aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst
te nemen.
Zijn gedrag in de'gevangenis was in den laataten tijd zeer
goed. Hij was als timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N°. B15. UOTXIKGA, ïds, oudejaar, arbeider, gebnwl,
Protestant, geboren te Wijckel, laatst gewoond hebbende te Sneek,'
lang 1.765. meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogec.
grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: B
"Werd veroordeeld: 24 Sept. 1863, 15 Mei 1864, 9 en 24
Mei 18G6 door de reehtb. te Soeek, 9 April 1874 door het
Provinciaal gerechtshof in Friesland en 15 Mei 1886 door de
reehtb. te Leeuwarden, wegens mishandeling, verbreking van
afsluiting en viermaal wegens diefetal, respectievelijk tot 3maal
15 dagen celstraf, eens tot 3 jaar en 2maal tot 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 20 Mei a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Sneek begeveD.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan niet schrijven,
K°. 816. SPOEL» Oebbe «Telles, oud41 jaar, arbeider ,
ongehuwd, Protestant, geboren te laatst gewoond hebbende
te Nijland, gemeente Wijmbritseradeel, lang 1,68 meter, haar
en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogeu blauw, neus gewoon, mond klein, kin rood, baard zonder, aangezicht o vaal,
kleur gezond: —
, Werd 13 Aug. 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden ,
wegens diefstal bij nacht met geweldpleging tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 12 weken afslag , wordt 21 Mei a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar Sneek begeven.
Zijn gedrag -in de gevangenis was best. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij "Jcan'schrijven.
NV817. HBUIDT, Cornclla, bijgenaamd Roode Kee,
oud 47 jaar .publieke vrouw,- ongehuwd, Protestant, geboren
en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.59 meter,
baar rossig, wenkbr. blond, voorhoofd boogyooge» blauw,
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neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond; —
"Werd veroordeeld: 3 Januari 1884 door het gerechtshof te
'sCravenhage -wegens diefstal, 9 Januari 1877 in 1878, 3
Juni 1880 en 12 Mei 1887 door de rechtb. te Rotterdam tweemaal wegens mishandeling en tweemaal wegens diefstal,
respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 15 dagen, 6 weken
en 3 maanden, celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
Zij wordt 26 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen.
Haar gedrag in -de gevangenis was goed. Zij deed dienst
als waschvrouw.
Zij kan schrijven.
XSï°. 818. W I L D E , P i e t e r , d e , oud 40 jaar,opperman,
gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang1, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 18
Juni 1878, wegens knevelarij tot 8 dagen celstraf en 29 Mei
1883 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 29 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuioarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Sloterdijk begeven. .
Zijn gedrag in de gevaugenis was redelijk Hij was als
bobijuer werkzaam.
Hij kan schrijvea.
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N°. 819. DHEU, A d r l a a n d e . o u d S i j a a r , wisselwacbter,
gehuwd, Protestant, geboren te Goes, laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1.70 meter, baar en wenkbr. bruin,
voorhoofd smal, 'oogen bruin r neus klein, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd 16 Mei 1883 door het gerechtshof te's Hertogenbosch
wegens moord en moedwillige mishandeling tot 7 jaar tucht*
huisstraf veroordeeld.
Hij is den 23 Maart jl. na gratie bekomen te hebben uit
de strafgevau gen is te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter
ontvangst zijner uftgaanskas naar Breda begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als stoker
werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 820. BOETSKENS, W i l l e m , oud 20 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Helmond, lang 1.65 meter, haar en
wenkt r. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond
gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd 6 Dec. 1878 door den krijgsraad te velde te Kotta
Radja, wegens poging tot moord tot 10 jaar tuchtbuisstraf
veroordeeld.
Hij genoot 6 maanden nfelag, is 3 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen
en heeft zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas naar Roermond
begeven.
••'
'
Zijn gedrag in de gevangenis' was redelijk Hij was als
kleermaker werkzaam.
:
' Hij kan schrijven.
Na. 821. ÉCHULTZE, JohAn Hendrik Pietcr, oud
34 jaar, meubelmaker , gehuwd, Protestant, geboren en taaist
gewoond heobeude te Amsterdam, lang 1.72-meter, haar eu
wenkbr. bruxn ,• voorhoofd breed , oogen grijs, -neus .breed ,
mond• gewoon, ikin spits, bnard zonder, .aangezicht ovaal,
kleur'gezond;ir^feTnM-,- u
b ;V;?VI-Ï&-• m$i&**i-iV s£ • - Zeteade jaargang, ^yi
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: "Werd 9 April 1881 door bet gerechtshof ie Arasterdam
wegens opzettelijke braaxtstKrbtiög tot 5 jaar tuchthuisatraf
veroordeeld.>;
Ht{ is den 9 April jl. na grafie bekomen te hebben uit de
strafgevarrg'enrs te Leeuwarden:'-ontslagen, he?ft atdnar zijn
• \iitgaansJsa» in 'ontvangst genomen en zicb naar Amsterdam
begeven.
Zijn gedrag- in de gevangenis was goed. Hij was als-timmerman werkzaam.
Hij kan schrijven.
K* 822. AUClIVMBOlT, Louis, oud 34 jaar r zonder
beroep, ongehuwd, Roomscb-Katholiek, geboren te Leuitre
(Frankrijk) laat3t gewoond hebbende te Brussel, lang 1.70
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin,
neus groot, mond gewoon', kin' rondVbaaxd zdndet, aangezicht
ovaal, kleur gezond; —
Werd 28 Nor. 1882 door den krijsraad té Amboina, wegens
. openbare schending en gewelddadigs aanranding der eerbaarheid töt 6" jaar tucïrthuisstraf veroordeeld.
Hij genoot 7 maanden afslag, is 10 Met jl. uit de strafgevangenis te Zeempardm 'ontslagen en als vreemdeling over
dé 'grenzen des rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was reiniger.
Hij kan schrijven en spreekt Fransen"
K*. 823. PALING, Anionlus Maria, oud 29 jaar,
echUder,'ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren* te Amsterdam-, zonder vaste woonplaats, lang. 1.70 meter, baar en
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, nous. groot, mond
klein,'kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal f kleur gezond,
is,gebroken^—^.-:f.rr,,;^ oötfnV H-ïaiiR SM *
AfiWerdï veroordeeld^'Söör^de 'rechtbank *te'Amsterdam 7 April
e i 26öfMer3t&74^AugJ1 1877.eol9 Juli 1878wegens'diefstat,
Misbruik/van. ^^rottwen , "misnahdèUngreo: laodlooperij j'door
(Htrrchfcbanlqte^sGravöffbdge^ïörSept; 1879 en 6 Nov,1882
wegeus feitelijken wederstand en mishandeling; door het ge^„rechtahof te -'s^Graveuhage
? 9 Aug. 1883 wegens diefstal bij
ïiacbtffespectieTO^k^Mt1^ dagen en 1 jaar gevangeuisstraf r
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183 dn$en, 6 weken, 8 dagen; ea een. halfjaar celstraf en 5
j«ar
fcuchthuisstraf.
.-..•:-.';
Hij genoot 3 maanden afslag; is 11 Mei jl. uit de strafgevangenis ie Zeeutoarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas naar 'sGravenbnge begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven,
K*. 824. nxnsnATS,
H e n d r i k , oud 53 jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Roomsch-Katuoliek, geboren en.laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, haar en
'wenkbr.:!l>lond, voorhoofd smal, óogeu blauw, neus dik»
mond groot, kin spits, baard zonder, aar gezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd 18 Sept. 1874 door het hoog militair gerechtshof in
Ned. Iudie wegens moedwillige -brandstichting tot .15 jaar
tucbthuisstraf veroordeeld. .
Hij genoot 16 maanden afslag, is 26 Mei jl. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden, ontslagen en heeft zich ter ontvangst
zijner uitgaauskas naar Zwartsluis begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij "wasals
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°.-825. W I T , C o r n e l l s d«f, oud43 jaar , zonder beroep,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren, en laatst .gewoond
bobbende te Utrecht, lang 1.64 meter, haar ehzwcmkbr,!bnuin,
voorhoofd^ smal, oogen : bruin ,, neus en mond gewoon;, kin
rond , baard zonder , aangezicht 'ovaal, kleur gezond: —r- [
"Werd 28 Maart 1879 door den krijgsraad-te,.velde-te Atjeh
wegensjuxging tot moord tot 10 jaar tuchthuïsstraf veroordeeld.
Hij genoot"10 maanden afslag, wordt 5 Juni n.,s.,..uit.<$e
Btrafgevangeuis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter jOntvangsfc zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven^;
Ziin :gedra^anidé gevangenis was uitmunten^. ;HijJwaacai3^

^^p^^^^^W>:
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K°. 836. W O t J T B R S , D i r k , oud .45 jnar, sjouwer,
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te
Rotterdam , lang- 1.64 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd
smal, pogen blauw, neus en mond klein , kin rond , baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd 8 Juni 1832- door het gerechtshof te 'sGravenhage
wegens, diefstal bij nacht tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld,
van 2vjue vroegere vèroordeeliugen is in het extract arrest niets
dpgonomen.
Hij wordt 8 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leewoarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Eotterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever
werkzaam.
- Hij kan schrijven.
N°. 827. ItOOB» A d r l a n u ü d e , oud 45 jaar, arbeider,
ongehuwd , Roorasch-Ratholiek, geboren te Bergen op Zoom,
laatst gewoond hebbende te Grouw (Zeeland), lang 1.73 meter,
haar en wenkbr. bruin," voorhoofd rond, oogen blauw, neus
spits, mond gewoon , kin rond, . baard zonder , aangezicht
-.oraal, kleur,gezond : —;
Werd veroordeeld: 6 Dec. 1862 door den krijgsraad in de
51e militaire efleeling- wegens diefstal, 25 Febr. 1867 door
de rechtb. te Goes wegens landluoperij en bedelarij, 20 Maart
1868 door het Provinciaal gerechtshof in Zeeland wegens manslag met voorbedachten rade en diefstal, respectievelijk tot
8 jaar kruiwagenstraf, 1 maand gevangenisstraf en 20 jaar
tuchthuisstraf.
'Hij wordt 15 Juni a, s. uit de strafgevangenis te LeeuwQtden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
-Tilburg begeven. '
•cr ^^ijq^èamgln-.de'gevangenis
was goed. Hij was als wever
i
wérkzaato^^fe^^fe^' ) H :r^- ï * i ! , ! ««ai/ï***» ;<i

p f e p ^ ^ O a ^ ^ K É l l t ^ ^ « n l w ^ a n ^ u ï ö ö .jaar \
vsehoordteenvegerffgèhuw-d JWjTOtestaat ,^gebpr,eu:?én"*latttst g o
Wwnd%éhbeü^^é^.msterdam y lang~l!GÖ%icterJ'• baar ea
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wenkbr; blond; voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond
gewoon, kin rond, baard en knevel blond, aangezicht ovaal,
kleur gezond :' —
Werd veroordeeld; in 1878 door den krijgsraad te's Grav^eohage wegens desertie, door de rechtbank te Amsterdam, 10 Nov,
1885 en 3 Maart 1887 wegens oplichting, bedelarij en diefstal,
respectievelijk tot 3 jaar. gevangenisstraf •, 9'en 2 maanden
én 1 jaar en 3 maanden celstraf.
Hij wordt 1G Juni 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 maakte matten.
-Hij kan schrijven.
E*.-829;*' Git ATV», Robert Tbeööor Xe, oud 27 jaar,
koopman, ongehuwd,' Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te h a m b u r g , lang 1.68' meter, haar en wenkbr.
zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, ueus groot, mond klein,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur'bleek: —
Werd 17 Juni 1880 door het gerechtshof te 's Gravenbage
wegens diefstal tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
•Bij wordt'17 Juni a.s: uïf de strafgevangenis te Lëeuicarden
ontslagen en' aan' de Hatriburgsche regering uitgeleverd.
' Ziju" gedrag üi de gevangenis was- redelijk. Hij was voortdui end ziek.'
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.
"IN0. '830. ïtfAGEL, Fraua,'o"ud20jaar,kenneron'g6h r uw 1 ], ;
Protestant,' geboren èn laatst gewoond hebbende tëAmsterdadi,
lung 1.65 'meier \ haar en wenkbr- bruin, voorhoofd- breed, oogeii
bruin i neus spits, mond klein, kin breeds baard zonder, aangezicht laDg"; 'klëüMbleèk: —
^ e ^ ' v e r o o r d e e l a ; ' 8 r Oct. 1880 en '%\ Mfei-1884 dopr'de
.reehtb.L té'"Amsterdam'wegens misbruik van .vertrouwenM 28
April 18ö7 door,die te 'sGravenhage.wegens diefstal .respectievelijk 'liöV^^aèriflra^
1 jaar'celsfraf 'oh 1 jaar'gevangènisstraf.
|
,.
Hij wordt 21 Juni a s. uit de strafgevangenisï€ Rotterdam
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ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker, werkzaam.
Zij kan schrijven.
N°. 831. BEERMAN, Willem, oud 36 jaar, arbeider,
ongehuwdi Protestant, geboren te Apeldoorn, zonder vaste
woonplaats, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal i oogen grijs, neus en mond klein, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem 5 Mei
1881 en 27 Sept. 1883 wegens diefstal respectievelijk tot 2 jaar
celstraf en 5 jaar tuchtbuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 29 Juni a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Apeldoorn begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 832. CRA4IBEE&, Willem, oud 46 jaar, werkman , gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar bruin, wenkbr.blond,
voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft
een fitteeken op de rechterwang: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 13'
Sept. 1859, 28 Aug. 1867, 6 Maart 1872, 19 Febr. 1873 en
8 Mei 1884, door het gerechtshof te Amsterdam 24 Aug. 1886,
telkens wegens diefstal, respectievelijk driemaal tot 1 jaar,
eens 4 maanden en 183 dagen celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Groningen*
ontslagen en zal zich ter
ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.^ ^'If'''•*•""
Zijn/^drag in "de"gevangenis was goed doch. is eigenzinnig.
Hij maakte stroohulzen.
Pij kan 8chryv§n^g|;!:< :<;,. . : , ;
I
H
'-••'*z-^\'
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N°. 833. W I T , Vleier Slmon de» oud 34 jaar, kleermaker f ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr.
donkerbruin, voorhoofd rond» oogen bruin , neus en mond
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal kleur gezond: —
Werd veroordeeld; in 1873 door den krijgsraad te Haarlem f
in 1877 door de rechtb. te * Amsterdam, ia 1875 door het
provinciaal gerechtshof in Noordhollaud en 20 Febr. 1882
door het gerechtshof te Amsterdam telkens wegens diefstal,
respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, 4 jaar gevangenisstraf,
18 maanden celstraf en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 2 Juni a. s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Zeiden, ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeveD.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed- Hij was als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N° 834. aAWSBW, J o z e f , oud 32 jaar, timmerman ,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd hoog, oogen lichtbruin, neus en mond gewoon,,
kin rond, baard zonder, aangezicht lang , kleur gezond, heeft
een litteeken aan den linkerkant van het voorhoofd: —
Werd veroordeeld: 30 Dee. 1881 door de rechtb. te Amsterdam,
16 Febr. 1882 door die te Haarlem, 29 Mei 1884 door die te
's Gravenhage eu 3 Sept. 1884 door die te Amsterdam telkens
wegens diefstal respectievelijk tot 18 en 9 maanden celstraf»
1 maand en 4 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 5 Juni a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer
goed. Hij was als timmerman werkzaam.
*.J3ij kan schrijven.
N \ 835, B £ B f i , «Van v a n d e n , oud 31 j a a r , viascher,
gehuwd, Protestant, geboren te Sluipwijk, laatst gewoond
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hebbende, te Gouda.^-lang 1.685 meter, thaar donkerblond ,
wenkbr. blond, .voorhoofd gewoon , oógfen donkerblauw, neus
gebogen, mond gewoon, kin rood, baard ionder, aangezicht
loog-, kleur gezond , heeft klieren achter de ooren: —"Werd veroordeeld i door de rechtb. f e Rotterdam 11 Mei
1876 en lö Maart 1*78 wegene diefstal,..14 Juni 1881 wegens
beïeediging en 27 Juni 1882 wegens geweldpleging, tegen
beambten ; door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Oct. 1979,
9 Kov, 1882 en 18 Juni 1885 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 , 4 en % maanden, 15 dagen, 1 jaar en 18
maanden celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 18 Juni a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvaugst zijner uitgaacskas
naar Gouda begeven.
Zijn gedrag in 'de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.Hij kan schrijven.
K°. 836. J1ESTEH, J o h a n M a r t i n , oud 39 jaar, zeeman,
ongehuwd, Protestant, geboreu.en-laatst-gewoond bobbende
té Rotterdam,, lang, 1.G35 meter,- baar en-wenkbr. blond \ <
voorboufd. breed., oogen grijs, neus,gewoon ,• mond klein, kin
rund. baard .zonder, .aangezicht ovaal, 'kleur gezond, is-slecht •
van gezicht: -r-,...
"Werd-veroordeeld* 23 i u g . 1870 door'de rechtb.-te Rotter--'
dam wegens desertie, 9-Maart 1871 door bet provinciaal /gerechtshof in .Zuidholland, ,30 Juli 1872 door.dat in Noordholland, 29.Januari 1876 eh 24 Juli 1885 door betgerechts- •
bofte *s Gravenhage,, 9,Dec. 1882 door de recUtb-'te Rotterdam, telkens • wegens diefstal en 21 -Gct.' 1884 door dezelfde* recht- ••
bank, wegens landlooperij ,' respectievelijk tot 2 maanden celstraf r: 1 jaari en-3':maal 13 jaar 'gevangenisstraf,*i ja^cèlstraf
en ,.14:.dageni gevangeijisstraf'raet last tot opzendïr>g,,lnaar"de v
bedelaarsgeatichten.
••'' >'•ff^5rt3 %
,p\j. wordt',£&.Ji»$ij**£, aait de miUt^-siraj^evangew^ nabij
Leiden ontslagen èn zal .zich.'4.6? QOJ»*a^j^«i^ejrMjkgiBDiskaav
naar Rotterdam begeven.
Zijn | gedrag ;in de gevangenis was zeer goed. Hij wa3 als
borstelmaker werkzaam' - -> . -•*ti8fl&5g&^&&
buQwi-n&m#s* r '
• »>--—- . •-•- • ':
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N°. 837. V S B B 1 ABT, T c u n U , oud 38 jaar,_ arbeider.
weduwnaar, Protestant, geboren te Giesenrlam, laatst gewoond
hebbende te Meeuwen, lang 1.53 meter, baar donker blond,
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogeu grijs. neus spits,
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond, de pink der rechterhand is krom: —
"Werd veroordeeld: 24 Juni 1875 door het provinciaal geTechtahof in Noord-brabant, 27 Juli 1875, 20 Mei 1884 en
30 Juni 1885 door de rechtb. te 's Hertogenbosch telkens wegeos
diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 4 maanden
gevangenisstraf, V, jaar celstraf en 3 jaar gevangeoisstraf.
Hij wordt 30 Juni a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgoaoskas
naar Meeuwen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij waa als
blikslager werkzaam.
Hij kan schrijven.

7
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K°. 838. I S 1 X G , P l e t c r K a r e l , oud 40 jaar, sjouwer,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam , lang 1.635 meter, baar en wenkbr. blond,
voorhoofd gewoon, oogen lichtblauw, neus spits, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is
kaalhoofdig: —
Werd veroordeeld: in 1867 en 1869 door de rechtbank te
Amsterdam, in 1874 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland , in 1879 en 20 Maart 1882 door het gerechtshof te
Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar
celstraf, tweemaal 3 jaar gevangenisstraf,. 1 jaar celstraf en
6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij is den 7 Junijl. na gratie bekomen te hebben uit de milit.
strafgevangenis nabij Zeiden ontslagen en beeft zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
blikslager werkzaam.
Hij kan schrijven.
N \ 839. TIMMERMAN, M a r l n u s J a c o b u s , oud37 jaar,
koetsier, ongehuwd, Protestant, geboren te Middelburg, laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en
wenkbr- bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon,
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 12 Oct. 1878 door het gerechtshof te
*s Gravenhage wegens valschheid, 20 April 1880 en 3 Oct.
1883 door dat te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk
tot 6 en 9 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maannen afslag, wprJt 5 Juli a. s. uit de
strafgevangenis te Leettwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K \ 840. T O B E 4 S of T O B I A S , P l e t c r J a c o b u s ,
oud '• 34 j a a r , machinist,. ongehuwd, Roomsch-Katholiek,
Geheim Register
Zevende jaargang.

[Zevende aflevering;]
,
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geboren (e 's Gravenbage , laatst gewoond bebbéüde te Brussel,
lang? 1.835 nieter,- haairen wenkbf. lichtbruin (voorhoofd breed,
oogèn bruin, nous en mond groot, kin fond* baard zonder,
aaögeztcnt ovaal, kleur" gezond, is kaalhoofdig: —
Werd veroordeeld: doof dé rechtb. tê'sGravéfibafee l 7Fébi i .
1870, 10 Juni 1872, 20 Juli 1880 en 12 Febr. 1883, door bet
provinciaal gerechtshof in Zuidbollaud 3 Maart 1871 en door
het gerechtshof té 'sGravenbage 14 Mei 1881, 26 Juni 1884,
28 Setït. 1885 én 9 Juli 1886, telkens wegens diefstal,'respectievelijk tot tweemaal 3 maanden gevangenisstraf, 6 maanden
ëh 1 jaar celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 6 maanden, ljaar
en 9 maandeu celstraf en 2 jaar' gevangenisstraf.
Hij Wordt 9 Juli a< 3; Uit de militaire strafgevangenis
nabij Leiden ontslagen en aal zich ter ontvangst zijner uit*
gaanskas naar 's Gravehhage begeven.
Zijn gedrag; in de gevangenis was redelijk. Hij Tras als
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.

f

N°' 84l. F L A S H E S 9 W i l l e m f oud 54 jaar , koopman ,
gehuwd j Protestant, geboren te Delft, zonder vaste woonplaats,
lang 1.61 meter -t haar en wenkbr. blond, voorhoofd plat,
dogeü blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard
blond , feangëïicht ovaal * kleur gezond: - *
Werd veroordeeld : door de rechtb. te 's Gravenhage, wegens
bpiitiutmg -, doÓr die tè ïlaarlem, wegens het onbevoegd uitoefenen vahV dé geneeskunde, door die te Alkmaar, wegens
nplich$inj>-, dooï ni'e te Utrecht 2 Juni 1887 en door het gerechtshof lè Lèëüwa'ruën 22 Sept. 1887 (in hooger beroep van
eert .vonnis. der rechtb. -te. Winschoten) wegens, oplichtiug en
oplichting1 door met gebruikmaking van eene yalsche kwaliteit
zich geld te hebben.doen afgeven, respectievelijk tot 1 jaar,
45-dagen.-en 1 jaar celstraf en 1 jaar ,en drie maanden
gé fangeniistïaf.
Hij wordt 11 Juli a-s. uit de strafgevangenis te Groningen
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas naar
Leidenfcfegeven-.?V$.> 8 / 3 * ^ 1
I: .
IZijn ;§éarl% 'in dé'7'g'evangénis was goed. Hij was als
kleerlapper werkzaam... ...*,,r
Hij kan schrijven.
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N*. 8)2. A L D E R S , C b r l s < ö f f e l , oud Gijaar, timmerman,
gebuwd, Protestant, gebofett en. laatst gewoond hebbende
te Amsterdam, lang 1.56 meter, haar en wenkbr. .bruin,
voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond,
board zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —
Werd veroordeeld; tweemaal in 1857 door het provinciaal
gerechtshof in Noordholland, 4 Oct. 1865, 6 Mei 1873 en
17 Mei 1882 door de rechtbank te Amsterdam, telkens wegens
diefstal, respectievelijk tot 6 maanden, tweemaal tot 5 jaar
en tweemaal tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 16 Juli a. a. uit de milït. strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij woa als
houtzager en borstelmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N*. 843. ZIELHORST, Herman ServaUu» JosefdS,
oud 49 jaar, horlogemaker, gehuwd, Roomse h-Katholiek,
geboren te Amsterdam , laatst gewoond hebbende te Rotterdam,
lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd boog,
oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard
blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 22 Maart 1882 en Dec 1875 door de
rechtb. te Amsterdam, wegens diefstal en misbruik van vertrouwen , Maart 18B9 dööï het provinciaal gerechtshof in Utrecht
wegens valschheid in geschrift en 8 Juli 1887 door de rechtb.
te Rotterdam wegens verduistering, respectievelijk tot 1 jaar
en 6 maanden, 3.5 en 1 jaar gevangenisstraf. Hij wordt 23 Juli a» s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
• Sfijn gedrag in de gevangenis was zeer goed* Hij was als
horlogemaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
Nó. 844. BATlTM, Chrlstlaan Adriaans v a n , oud26
jaar, 'kleermaker,' ongehuwd , Protestant, geboren te Haarlem,
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.62 meter,
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus
en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur bleek: —
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Werd veroordeeld: 28 Met 1883 en 27 Juli 1886 door het
gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot
1 en 2 jaar celstraf..
~ Hij wordt 27 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas naar
"Watergraafsmeer hegeven.
Ziju gedrag jn dé gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 845. GEgSEUË» Lcendert Tan, oud 37 jaar,
koopman, gehuwd, Roomsen-Katholiek, gehoren te's Heerenbroek, laatst gewoond hebbende te Oudelande, lang 1.60 meter,
haar en wenkbr. bruin, "voorhoofd smal, oogen blauw, neus
labg, mond klein, kin spits, baard zonder,aangezicht ;ovaal,
kleur gezond: —
Werd 27 Juli 1883 door hefc gerechtshof te' 's Gravenhage
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf .veroordeeld.
• *
• Hij wordt 27 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden.
ontslagen en zal zich ter ontvangst, zijner uitgaanskas naar
Utrecht begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed doch is op
vliegend. Hij was bobijner.
Hij kan schrijven.
K°. 846. OPHErSDETff, Christlaan Tan, oud 40 jaar,
.smid, ongehuwd, Protestant, geboren te Wagenïngen zonder
vaste woonplaats., lang 1.74 meter, haar eu wenkbr. zwart,
voorhoofd hoog, oogen bruin, neus groot, mond gewoon ,
kin rond» baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
heeft een litteeken op den rechterduim: —
"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem, 21 Juni
1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage en 16 Juli 1887
door de rechtbank te Tiel telkens wegens diefstal, respectievelijk
tot 2 jaren kruiwagenstraf, 3 en 1 jaar gevangenisstraf, \
•i*<**l!iïj wordt v 30 Juli a . s . uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslag8n^§n/-'zaI zichjtér'ïmtvangsfc zijner uitgaanskas naar
IWóér/len.jïegeven. ]".-.
;, ; ['~!j.
i ^ Z y n ^ é d r a g T i n ^ de gevangenis was goed. Hij was als draaier
,werkzaani^fefj4^ '•-> .'.j<-,
-1 _ -;Vt' > tvV- ***;•.••«&•.
s
;.^Hy IkafffBchrijven.
'
^^?M^'lS^Ê}'}
£rf&V

^ ? ^ s ^ ; mMS^M
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.NV 847.-«SOTTO, W o u t e r , oud 35 jaar, werkman,
ongehuwd, Protestant, geboren .te Laar (Pruissen), laatst gewoond hebbende te Purmer, lang 1.75 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein ,
kin rond,-baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 7 Febr. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens moedwilligen doodslag tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij is den 3 Juni jl. na gratie bekomen te hebhen uit de
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en als vreemdeling
over de grenzen des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was voortdurend ziek.
: Hiji.kan schrijven en spreekt Hoogduifcsch.
_N°. 848/ B E R I I A K , Adriana E l i s a b e t h , oud 24jaar,
winkeljuffrouw, ongehuwd , Protestant, geboren te Zierikzee,
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter,
haar bruin, wenkbr, donker, voorhoofd breed, oogen bruin I
neus gewoon , mond breed, kin rond, aaügezicht vol, kleur
bleek: —
"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 9 Juni
1883, 23 Oct. 1884 en 26 Maart 1885 en door het gerechtshof
te Amsterdam, 1 Febr. 1887 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 3 maanden en 1 jaar celstraf en l jaar
en 6 maanden gevangenisstraf.
Zij wordt 2 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te Amsterdam ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst
nemen.
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met naaien
en breien werkzaam.
Zij kan schrijven.
; ,
\ft?l'849. G U E R R I J , F r a n c o l s , oud 42 jaar, mechanicien,.ongehuwd, Roomsch-Katholielc, geboren te Lijon (Frankrijk), Jaatst gewoond hebbende te Duinkerken (Belgiö), lang
1.68 meter, haar en wenkbr* bruin, voorhoofd gewoon, oogen

$:&">*<•
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blauw, neus en mond gewoon, kin rond,"bruine knevel, aangezicht ovaal, «kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 2 Augustus 1878 door den krijgsraad te
Soerabaija wegens insubordinatie, 4 Mei 1883 door het hoog
militair gerechtshof in Ned. Indiö wegens feitelijke insubordinatie , respectievelijk tot 5 en 6 jaar detentiestraf.
Hij wordt 5 Augustus a. s. uit de militaire strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen
des Rijks gebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was xeer goed. Hij was als
smid werkzaam.
Hij kan schrijven en spreekt Fransch.
K°. 850. B A L E N , J o h a n n e s A l o y s i a s T a n , oud 29 jaar ,
stucadoor , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Leiden,
zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter, baar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, nous breed, mond gewoon,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
is gebroken; —
Werd veroordeeld: 23 Febr. 1882 en 15 Febr. 1883 door
di rechtbank te 'sGravenhage en 9 Aug. 1883 door bet gerechtshof-te '*sGravénhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk 'tot tweemaal 3 maanden celstraf eu eens 5 jaar
tuchthuisstraf.
^'\ s '
Hij wordt 9 A u g . a . s. iiït de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaunskas naar
'sGravenhage begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als witter
werkzaam. •
Hij kan schrijven.
N°. 851. KOEHOOBN, P l e t e r , oud 28 jaar, arbeider,
ODgehuwd, Protestant,
geboren en laatst gewoond hebbende
te Harlingen,' c lang :f 1.67-meter, haar en wenkbr. blond,
voorhoofd hoog;'óogen blauw,'neus breed, mond gewoon, kin
£pits, baard zonder /aangezicht smal,'kleur gezond, is slecht
van gezicht: —' ^"0«i? («is; n .Mé"Werd 25 Juli 1887 door.de rechtbank te Leeuwarden wegens
diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld,. na.vroeger

43
eveneens- wegens diefstal tweemaal door de zelfde rechtbank
en eens door het gerechtshof te Leeuwarden tot 2 jaar celstraf
en 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld te zijn geweest.
Hij wordt 9. Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naat
Harlingen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was- goed. Hij maakte stcooÈulzen.
Hij kan schrijven.
K°. 852. I M J K , Anfonle v a n , oud 50 jaar, "sjouwer,
ongehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en weukbrgrrjs, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon,
kin rond, baard grijs, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: 25 Juli 1878 door de rechtbank te
Amsterdam, 1 Oet. 1878 en 18 Aprill883 door het gerechtshof
te Amsterdam en 12 Aug. 1886 door de rechtbank te Amsterdam
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 8 maanden celstraf,
3 jaar gevangenisstraf, 1 en 2 jaar celstraf.
Hij wordt 12 Aug. 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 maakte matten.
Hi; kan schrijven.
Na. 853. POSTBMA , EInrfJe , oud 34 jaar, arbeider ,
ongehuwd , Protestant, geboren te Grootegast, laatst gewoond
hebbende te Groningen, lang 1.657 meter, haar en wenkbr.
donkerblond, voorhoofd gewoon 1 oogen grijs;, neus spifs,
mond klein, kin rond , baard zonder , aangezicht rond, kleut
gezond i —
Werd veroordeeld r 5 Juni 1875 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, 15 Januari 1881 door het gerechtshof
te Leeuwarden,'wegens diefstal; 14 Febr. 1867,23 Juli 1877
en 13 Juni 1878 door de rechtbank te Groningen, wegeüs
oplichUng en tweemaal wegens diefctal; 8 We* 1878*27 00^,
1879 en 14 Aug. 1883 door die te Assen; tweemaal wegens
bedelarij en eens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar
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gevangenisstraf, . 2 jaar, 15 dagen, 9 maanden en 1 maand
celstraf, tweemaal een dag gevangenisstraf met last tot op-^
zending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 14 Augustus a. s. uit de muit. strafgevangenis
nabij Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeren..
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer
goed. Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N0. 854. S C H R ü D E R , W i l h e l m , oud 25 jaar, werkman t
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Slochteren, lang 1.70 nieter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond,
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — .
Werd 11 Aug. 1883 door den krijgsraad in het 3de militaire
arrond. wegens verkrachting, diefstal, gewone mishandeling
en overtreding, der krijgstucht tot 5 jaar tuebthuisstraf veroordeeld.
.
'•••
Hij wordt 15 Aug. a.s» uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen - en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Siddeburen begeven.
Zijn gedrag in de gevaugenis was redelijk. Hij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
K°. 855. HOOS, J o h a n n e s S I a r t i n u » , oud 28jaar, koperslager, ongehuwd, Roomsch-Katholièk, geboren en laatst
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.61 meter, haar en
wenkbr.- zwart, voorhoofd laag, oogen bruin, neus gewoon,
mond klein j kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: — . :"=';:;-;:'':: . p '
"Werd veroordeeld:' '6 Oct. 1880 en 4 Juni 1881 'door den
zeekrijg3raad «te f Willemsoord en 18 Aug." 1885 door de zeekrijgsraad a/b ivan Zr. Ms. Wachtschip Curacao, telkens wegens
desertie,' respectievelijk tot 3; maanden detentie, 2 jaar detentie
te ondergaan in l.jaar celstraf'en-3 jaar gevangenisstraf.
Hij iwordt_18-Aug; a. s. uit de muit- strafgevangenis" nabij;
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas fcaar
Rotterdam begevèn.^ï^U\^-i'~r*
. ;.
r?.*Q% J«ftiftf&.
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
kleermaker en het laatst als reiniger -werkzaam»
Hij kan schrijven.
• NV 856. n i H g , F i e * e r , , o u d - 3 3 jaar, schoenmaker f
ongehuwd, Protestant ; 'geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te "Veenhuizen , : l a n g 1/7,0. meter, haar. en wenkbr.
bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, xeus en mond klein, kin
spits, baard zonder," aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld; door de rechtbank te Amsterdam, 31 Dec.
1867, 28 Febr. en 6 Dec. 1877 en 1.9 Juli 1878, tweemaal
•wegens diefstal, eens "wegens misbruik van vertrouwen en land-.
looperij; door de rechtb. te Alkmaar 7 Mei 1878 wegens diefstal,
'door die te utrecht, 24 April 1879 wegens landlooperij en door
het gerechtshof te Leeuwarden , 24 Aug. 1880, wegens aanranding, gewelddadige en feitelijke wederstand jegens veldwachters, respectievelijk tot 4 jaar gevangenisstraf, 4 en 3
maanden, 6 weken en 2 maanden celstraf, 3 maanden g e vangenisstraf met last tot opzending haar de bedelaarsgestichten
en 8 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 24 Aug a, s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Nieuweramstel begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
' Hij kan schrijvend

•
r
•3&r

K°. 857. W E S T E N D O R P i Cornelis J o h a n n e s , oud
54 jaar, timmerman ,~ ongehuwd, Protestant, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.71 meter,haar grijs,
wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen grijs, neus dik, mond
gewoon, kin .breed , baard blond, j aangezicht rond, kleur
gezond, heeft een litteeken boven het linkeroog: —
"Werd veroordeeld: driemaal door het gerechtshof te Amsterdam en 11 Aug. '1887 door de rechtb. te Haarlem telkens
wegens diefstalj respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 3 t
5 en 1 jaar gevangenisstraf.
f
PHij • wordt J26 Augustus' a» s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 'ontslagen-en zal ^zich^ter-ontvangst zijner uitgaanskas
naar Amsterdam'^Jbégeyen.'?'-•--"--• ••
:
*'
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Zijn gedrag- ia'de gevangenis was goed. Hij was werkzaam
met het schuren van horrea.
Hij kan schrijven.
N \ 858. M J H B I X G , C c o r g e F r c d e r t k W i l l e m , oud
26 jaar, -werkman , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, baar en
wenkbr. .bruin , voorhoofd breed, oogenoruin neus,spits, mond
klein, kin breed, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld door het gerechtshof te Amsterdam 10 Mei
1882, 12 Hei 1884 en 27 Sept. 1886, tweemaal wegens diefstal
ea eens wegens oplichting, respectievelijk tot 1 jaar en 3 maanden en 2 jaar celstraf, en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 27 Aug. a.s. uit de strafgevangenis te Utrecht
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag ia de gevangenis was redelijk. Hij was met
het weven van matten en het vlechten van biezen werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 859. S C H E I F E R , W i l l e m , oud 69 Jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en- laatst gewoond
hebbende te Zwolle, lang 1.70 meter; haar en wenkbr. grijs-,
voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed en plat, mond
groot, kia road, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
is doof: -~
"Werd veroordeeld: 30 Nov. 1858 en 7 April 1880 door de
rechtbanken te Zwolle en Assen wegens bedelarij , 6 Mei 1867
door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 26 April 1876,
4 Oct. en 8 Nov. 1877 door de rechtb. te Zwolle, 28 Dee. 1883
door het gerechtshof te Arnhem telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 dagen eo een dag gevangenisstraf met last
totopzeoding naar de bedelaarsgestichten, 5 jaar tucutouisslraf,
1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 1 maand celstraf ea 5 jaar
tuchthuisstra£
Hij genoot 3 maanden afslag, -wordt 30 Aug. a.s.uit de
strafgevangenis te JQeeuioarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steen wijk begeven* '
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Zijn gedrag in de gevangenis was leer goed. Hij was als
spoeler werkzaam.
Hij kan schrijven.
3S°. 860. n O O T H , D a n i e l Cfarlstfof W i l l e m , oud 21
jaar, loodgieter, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, haar en
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon,
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur
gezond: —
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 28
April 1884 en 17 Sept. 1885 wegens diefstal en 1 Maart 1887
wegens poging tot omkooping, respectievelijk tot tweemaal
1 jaar celstraf en eens tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
Hij wordt 31 Aug. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis wa3 goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
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861.^ S C H E F F E R , J a n , oud 30 jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Blokzijl, zonder
vaste woonplaats, laDg 1.79 meter, haar en wenkbr. zwart,
voorhoofd roDd, oogen blauw, neus eu mond gewoon, kin
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 10 Nov. 1830, 14 Dec 1882 en 4 Sept.
1884 door de rechtb. te Zutphen, Zwolle en Heerenveen, 14
Dec. 1880 en 20 Aug. 1884 door de gerechtshoven te Arnhem
en Leeuwarden, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot
tweemaal 183 dagen, 2 en 1 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf, welke laatste straf is veranderd, in 2 jaar celstraf.
• Hij. wordt .4 Sept. a.s. uit de strafgevangenis te Groningen
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas'in ontvang nemen.
Zijn gedrag' in de gevangenis was in den laatsten tijd
slecht. Hij is zeer onverschillig en kwaaddenkend en een
gevaarlijk persoon. Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven.
N°. 862. CO ES A N T , Caspcr t a n » oud 38 jaar, stucadoor, gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te .Rotterdam , lang 1.615 meter; haar en
wenkbr. donkerbruin, voorhoofd l a a g , oogen donkerbruin,
neus spits, mond gewoon, kin rond,.baard donkerbruin,
aangezicht ovaal, kleur gezond: — .
Werd veroordeeld: 29 Juni 1882, 28 Juni 1883 en 8 Sept.
1885 door de rechtbank te Amsterdam, : telkens "wegens diefstal , respectievelijk tot 183 dagen en 2 jaar celstraf en 3 jaar
gevangenisstraf. .. -, '_._[\ r::
.
^ .
Hij wordt .8 Sept. a.s. uit de milit. strafgevangenis nabij
Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven. • : f -•. i- •' u . •;
j
" Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. .Hij heeft een
ziekelijk gestel. Hij was als kleermaker werkzaam. :: -^Hij'kan'schrijven. _' V- 1 '-" 5 ;
" : •* • '
"~: •' '-;^
•K°. 863. X A G H U W 1 T Ï , ï l e n r i c u s M a U h e u s , oud 34
jaar T ^smid;ongehuwd yRoomsch-Kathoiiek,' geboren te Utrecht,

STvSB ] ^ Ü « * MSaf-sw

Zevende jaargang.

I

50
zonder Taste woonplaats, lang 1J70 meter * baat en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, bogen bruin, neus lang, nioniklein,
kin rond, baard zonder f aangezicht ovaal, kleur gezond: **
Werd veroordeeld:- 18 Aug. Ï87& door den krijgsraad, in
de 3de milit. afd. •wegêha beleedrging eü insubordinatie, 28
Oct. 1879, 25 Oct. 1880 en 21 Febr. 1883, tweemaal wegens
landlooperij en' eens wegens bedelarij en 9 Januari 1884 door
het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk
tot 2 jaar kruiwagenstraf, 14 dagen, 3 maanden en 1 dag
gevangenisstraf -, telkens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchtliuisstraf.
Hij genoot 4 maanden afslag, wordt 11 Sept. a. s. uit de
strafgevangenis te Lteuwardm ontslagen en zal zich na alTorens nog 6 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan zich fer ontvangst zijner üitgaanskas naar Sloterdijk bebegevèn.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als,
kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven. t .
N \ 864. W E S T E R H O F F , K l a a s , oud 32jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant r geboren te Tolbertj laatst gewoond
hebbende te Nieuw-Amsterdam, gem. Emmen, lang 1.65 meter,
baar en wenkbr. bruin, "voorhoofd smal, oogen grijs, neus
gewoon i mond klein, ..kin spits, baard zonder, aangezicht
ovaal, kleur gezond: : — "Werd veroordeeld :"30 lDeéï 1869 door de rechtb. te Groning e n , wegens oplichting en diefstal, 2 Maart 18*77 door het
hoog muit. gerechtshof, ia 1880 door de rechtb. te Assen en
13. Sept. 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens
wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf ï
2 jaar -kruiwagenstraf, 2 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchtliuisstraf. '.gïj^ ,'•%/-. j •
Hij wordt 13 Sept. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijtier nitgaanskas naar
Veendam Jiegeyen*.- V»*fc*ïi»?' y *-.< -- iy, < *
.--.
j£ija/ ! |^rag:'.m.^ejgêyatigênis < was goed. iHij; was'als wever
werkzaam. ...,•
Hij kan aclirgWÈV'"-"**"'
• '*-'
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/'NV'865. FISCIIER, Ucnnaunus J o h a n n c i , oud 3$
jaar-, slagersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren en ïiyïtst g&j
woond hebbende te GroniDgen, lang 1.84 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, motiÜ kTein,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: **f
"Werd veroordeeld: 20 Fe-br. 1880. door de rechtb. te Groningen wegens .desertie van boord t • 11 Januari 1883 door
dezelfde rechtbank wegens beleedigiug van een bedienend bc-.
ambte in functie en 13 Dec. 1883 door het gerechtshof. te
Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden
gevangenisstraf, 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 14 Sent. a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zat zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
wasscher werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 866. BOÜWEVS, J o h a n n a , oud 60jaar, werkster,
gescheiden , Protestant,, geboren en laatst geweend hebbende
te Rotterdam, lang 1.56 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin spits,
aangezicht ovaal, kleur gezond: —
,
"Werd veroordeeld: 10 Nov. 1874, 23 Dec. 1875, 22 Juni
1878 en 16 Sept. 1886 door de rechtb. te Rotterdam en 15
Sept. 1887 door het gerechtshof te 'sGravenhage, telkens
wegens diefstal, respectievelijk tot een halfjaar en 14 dagen
celstraf, 2 jaar, 9 maanden en 1 jaar gevangenisstraf.
;•
Zij wordt 19 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te V Gravenhage
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
.-' m
.
. Haar gedrag in.de gevangenis was goed. Zij wns als waschvrouw werkzaam.
Zij kan schrijven.
s^jt0. 867/ DROST, Cerrlt i o d e w y k , oud'32 jaar,
werkman, gehuwd, Protestant, -geboren en laatst' göwoond.
hebbende te Leeuwarden,'laóg 1.75 meter,'haar bruin,-wenkbr.
blond, -v.oorhoofd rond, oogen 'bruin, neus gewoon, mond

52 groot, kin rond,-baard "zonder, aangezicht lang, kleur ger
;
zond, beeft een zakbreuk: — ;
'
-oJSferd veroordeeld: door-de xecbtb, ,te Leeuwarden in 1876
en 2B Dec. 1881 wegens diefstal, 5 Febr. 1887 wegens-mishandeling en door het gerechtshof te Leeuwarden 27 Januari
1887 in hoog-er. beroep, wegens diefstal, respectievelijk tot
6 maanden celstraf, 3 jaar, • 6 maanden en 1 jaar en 1 inaaiid
gevangenisstraf.
yjjn wordt 27 Sept. a. s. uit.de strafgevangenis te Graningen
ontslagen'en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Leeuwarden "begeven. '
Zijn gedrag i n ' d e gevangenis was vrij goed. Hij maakte
stroohulzen.
Hij kan schrijven.
, .
.
N°. 868. U&TXJA, J o h a n A d a m , oud 45 jaar, zonder
beroep , gehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam , laatst
gewoond, hebbende te- Haarlem , .lang 1.70 meter, haar en
wenkbr. blond", voorhoofd smal ,~ooge~ri blauw, heus gewoon,
mond klein, kin spits,'baard zonder,'aangezichtovaal, kleur
gezond, is:bijziende: — ..
"Werd veroordeeld: 5 Febr. 1872 door het provinciaal.ge*
rechtshof in Noordholland wegens oplichting; 14 Jan. 1880
door do recbtb. te Amsterdam wegens misbruik van vertrouwen,
29 Maart 1881 door het' gerechtshof te Amsterdam en 27 Sept.
1883 door dat te 's Gravenhage wegens valschbeid in geschriften,
-respectievelijk tot 8 en 4 maanden en 2 jaarcelstraf en 5 jaar
tuchthüisstraf.'. •*/:.' tó=*.'
* Hij wordt 27 Sept. 'a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Hoog-Karsspél bij Enkhuizen begeven.
Zijn gedrag [m dé gevangenis was goed. Hij was als kleermaker .weriaaamV^, •
Hij kan schrijven*
^H
-l^K fi0l^ÖVVBSt^narm
v a n , /oud. 26 jaar, zonder
beroep, ongehuwd-, JPjptestapt,. geboren en laatst gewoond
hebbende törQ^pningenj lang 1.68. meter, haar :en. .wenkbr.
rossig, .To^rhoctf^
neus,;flpits,- mond
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gewoon t :.kin, «pits,. baard. zonder; aangezicht ovaal, kleu?
gezond , is kreupel: —
ï -x.
..-"•'/ W e r d veroordeeld: 24 Juni 1885, 4 en i 8 Nov. 1886 door
de .rechtb. te Groningen, tweemaal •wegens mishandeling ©n
eens wegens Jbeleediging, wederspannigheid en mishandeling,'
ambtenaren in functie aangedaan, respectievelijk tot 1 jaar
celstraf, 9 maanden en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 27 Sept. a. s. uit de strafgevangen.13 te Groningen
ontslagen en zal aldaar'zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was "vrij goed. Hij is zeer geslepen en kwaadaardig. Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven. .
1S°. 870. A S I E Ï I , Hubertas v a n d e n , oud 69 jaar
metselaar , gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Vrijhoevo
Gapelle, laatst gewoond hebhende te Rotterdam, lang 1.66
meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd gewoon, oogen grijs,
neus en ;mond gewoon, kin rond, baard grijs, aangezicht
ovaal, kleur gezond, heeft een breuk: —
...
Werd veroordeeld: 18 Januari 1861 door het provinciaal
gerechtsgof in Zuidholland, 4 April 1867 door dat in Noordbrabant, 27 Dec* 1875 door dat in Friesland, telkens wegens
diefstal, 16 Dec. 1868 door dek rechtb. te Leeuwarden wegens
ontvluchting en 13 Sept. 1887 door die te Rotterdam wegens
diefstal, respectievelijk tot 6 en 10 jaar tuchthuisstraf, twee'
maal tot 6 maanden' en eens tot 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 28 Sept. a. s, nit de strafgevangenis te *s Hertogenlosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas
naar Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in de' gevangenis wa3 goed. Hij was als witter
werkzaam.
Hij kan schrijven.
JN°. 871. B O B N E B H O E R , Ocrrlt J a n , oud 28 jaar,
fabriekarbeider, ongehuwd, Protestant, geboren teMarkeloo,
laatst gewoond hebbende té Enschedé, lang LÓ77meter,haar
en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus en mond
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,
heeft een kromme vinger aan de rechterhand:—.
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Werd veroordeeld; door de rechtb. té Almelo, 2 Bept. 1880,
10 ea 31 Mei 1881; door het gerechtshof te Arnhem, 15
Febr. 1883 en 30 Sept. 1884, telkens wegens diefstal» respectievelijk tot 20 dagen, 3 maanden, 183 dagen en I jaar
celstraf en 4 jaar gevangenisstraf,
Hij wordt 30 Sept. a, a. uit de milït. strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner mtgaanskas
naar Enschedé begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was bij de matrassen makerij werkzaam.
Hij kan schrijven.
N". 872. D E V E N T E R , JTan Eltjo v a n , oud 42 jaar,
commissïouDaïr, gehuwd, Protestant, geboren te Groningen,
laatst gewoond hebbende te Rotterdam ,. lang 1.63 meter, baar
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond
gewoon, kin rond, baard rossig, aangezicht ovaal, kleur gezond; —
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 7
Febr. 1882, door dat.te 'sGravenhage, 19 Januari 1884 en
30 Sept- 1886, tweemaal wegens oplichting en eens wegens
valschheid in geschrift, respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf
en 2 jaar gevangenisstraf. Hij wordt 30 Sept. a.s. uit £e strafgevangenis te 's Gravenhoge ontslagen en zal aldaar zijn uitgaaoskas -in ontvangst
nemen.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met schrijfwerk belast.
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N°. 873. B I T S E B , F r a n c l s c a i J o h a n n e s , oud 24 jaar,
kunstdraaier, ongehuwd, Koomseh-Katholiek, geboren te
Nijmegen laatst gewoond hebbende te Arnhem , lang 1.63 meter,
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen bruin, neus
groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht smal,
kleur gezond, heeft een litteeken op de linkerhand .en wang
en bij bet linkeroog: —
Werd veroordeeld: 31 Juli 1883 en 6 S e p t 1887 door de
recbtb. te Arnhem, wegens diefstal tot 13 maanden' celstraf
en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij is 20 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar
Nijmegen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen.
Hij kan schrijven.
N*. 874. JOUW, Hlaas d e , oud 28 jaar, schippersknecbt,
ongehuwd, Protestant, geboren te Zwartsluis zonder vaste
woonplaats, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd
smal, oogen blauw, neus lang en breed , mond klein, kin
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 2 Oct. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam , wegens
-diefstal met geweldpleging tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.
Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Zwartsluis begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was voortdurend ziek.
Hij kan schrijven.
K°. 875. S f l l T S , J o h a n n e s A n t o n t a s , oud 29 jaar,
bakker, ongehuwd, Roomseh-Katholiek, geboren te Zeddam
laatst gewoond hebbende Tte Amsterdam, lang 1.73 meter,
'haar eu wenkbr. bruin, voorhoofd smal,-oogen grijs, neus
en 'mond : klein, kin spits,' baard zonder, aangezicht ovaal,
kleur .gezond: —
tGeheim Register. •
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-' "Werd veroordeeld: door de'rechtb.-te Arnhem22 Jan. en 10
Maart 1878 wegens mishandeling, 16 Febr. 1879 en 6 Aug.
1880 wegens bedelarij en diefstal; door het gerechtshof te
-Amsterdam 2 Oct. 1883 wegens diefstal, respectievelijk tot 2
•en 1 maand celstraf} 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf met
• last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.
Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden,
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Tilburg begeven.
" Zijn'gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als
reiniger werkzaam.
Hij] kan schrijven.
N°. 876. S T A P P E R S , Jolian , oud 26 jaar , smid , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende
te Amsterdam , lang 1.71 meter, haar en wenkbr, blond,
voorhoofd breed, oogen grijs", neus groot, mond gewoon,
kin [rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: -—
Werd veroordeeld: 15. Jan., 18 Maart en 30. Oct. 1879 en
1 Juni 1882 door de rechtb. te Amsterdam, wegens diefstal,
valschheid in geschriften , oplichting en diefstal; 17 Deo. 1879
en 6 * Oct. 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens
valschheid in geschriften en diefstal, respectievelijk tot 4 en 2
maanden, 183 dagen en 2 jaar celstraf, 1 jaar en 8 maanden
en 3 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 6 Oct. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden
ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als
blikslager werkzaam.
Hij Jcan schrijven.;«j^. K*U -O.JC.^

W. Sil/'-YEÏtintlè,

^Jan9

. t',i

I

oud 40 jaar, arbeider,

> weduwnaar, Protestant, geboren te Graft laatst gewoond heb, bende, te'Amsterdam, lang 1.67 meter, baar en wenkbr. blond ,
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond groot,
kin rond, baard zonder, aargezicht vol, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: ;. . . . door het gerechtshof te Amsterdam , wegens valschheid in geschrift en-22 Sept. 1887
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door de rechtb. te Haarlem wegens oplichting tot 1 jaar celstraf
en 1 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 7 Ocfc 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 mattenmaker werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 878. C E I L L E I T , A u g a s t i n u s , oud 60 jaar zadelmaker , gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Westdorpe
laatst gewooud hebbende te Bosch-Kapelle, lang 1.73 meter,
haar en wenkbr. grijs, voorhoofd rond, oogen bruin , neus dik,
mond groot, kin plat, baard zonder, aangezicht vol, kleur
bleek, mist de wijsvinger der linkerhand , is sedert jaren lijdende
aan vallende ziekte waardoor hij zich minder vlug kan bewegen.
Werd 22 Oct. 1868 door het provinciaal gerechtshof in Zeeland,
wegens moedwilligen doodslag tot 20 jaren tuchthuisstraf
veroordeeld.
Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 11 Oct. a. s. uit de
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst
zijner uitgaanskas naar Bosch-Kapelle hegeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was voortdurend ziek.
Hij kan schrijven.
K°. 879. L U I J K E W , J a c o b H e n d r i k , oud 32 jaar,
kleermaker, gehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus groot, mond breed,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd veroordeeld: in 1875 en 27 Dec. 1878 door de rechtb.
te Haarlem wegens diefstal en 13 Oct. 1887 door die te Amsterdam wegens oplichting, respectievelijk tot 18 maanden en 2
jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.
^Hij wordt 28 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 was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven.

/
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K°. 880. JAWIIKGU, J a n , oud 34 jaar, bakker, gehuwd,
Protestant, geboren te Nieuw-Pekela, laatst gewoond hebbende
te Gasselte, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond,
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond s —
Werd 2 Nov. 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden
wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 6 jaar tucbthuisstraf
veroordeeld.
Hij wordt 2 Nov. s.s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Groningen begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Uij was als
wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 881. B I J J I B W U f i , Frans Tan, oud 49 jaar, zonder
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Naarden, laatst
verpleegd te Veenhuizen, lang 1.59 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd breed, oogen bruin f neus en mond gewoon ,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: 12 Mei 1865 en 27 Febr. 1874 door het
provinciaal gerechtshof in Drenthe, wegens bedreiging met
brandstichting; 12 April 1864 door de rechtb. te Deventer,
31 Juli 1876 en 25 Juli 1878 door die te Amsterdam, wegens
bedelarij en 7 Nov. 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden,
wegens bedreiging met moord en brandstichting, respectievelijk
tot 7 jaar tucbthuisstraf, 2 jaar celstraf, tweemaal 3 maanden
en eens 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar
de bedelaarsgestichten en 10 jaar tucbthuisstraf;
Hij wordt 7 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden
ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij vlocht spart.
Hij kan schrijven.
N'. 882. NI J H E H B f f , Gradns, oud 30 jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende
te Apeldoorn, lang 1.64 meter, haar en wenkbr, z wart, voorhoofd
ï smal, oogen bruin , neus breed en klein, kin rond, baard
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Geheim Register.
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Werd 8 Nov.'1883 door het gerechtsborte*-A.rnhem,'wegeus
feitelijkheid tegen de eerbaarheid tot 5 jaar .tuchthuisstraf
veroordeeld. '
Hij wordt'8 Nbv. a.s. uit destrafgevangenisteLeeilWardeti
ontslagen en zat zich ter ontvangst zij tier üitgaanakas naar*
Apeldoorn- begevend
Zijn gedrag ia de gevangenis was zéér "goed. Hij wus alsT
blikslager werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 833. VELDHOVEN, Matoys, .oud 29 jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Deuröè en Leissel,
zonder vaste woonplaats, lang 1.50 meter, haar en wenkbr.
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon1, mond
klein, kia rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
"Werd 14 Nov. 1878 door het gerechtshof té 's Hértogenbosch ,wegens feitelijkheid, tegen • de eerbaarheid tot 10 jaar tuchthuiastraf veroordeeld, na vooraf wegens bedelarrj tot 1 maand
.celstraf te zijn veroordeeld geweest,
. Hij wordt 14 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen en * zal zicht ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Wageuingèü begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis-was goed ,• doch hij, is - sluw
en valsch. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan' schrijven.
N°. 884. BIL, Ever*, oud46jaar, arbeider, ongehuwd,
Protestant, geboren te Éeorum, zonder vaste woonplaats,
lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd bedekt,
oogen blauw, neus dik én scheef, mond scheef, kin spits,
baard zonder, aangezicht ovaal, klëiir gezond, heeft een litteeken op de linkerwang: —
Werd veroordeeld;.17 Sept. 1861 door- dea-krijgsraad inde
6.ie mÜii" afd.,'.24 Januari lé66ep 3 f £ ü g , 1870 door het
provinciaal gereebtshof in Groningen, 9 Jaui l'8'76 en 17 Nbv.
1883 door bet, .'gerechtshof te .Leeuwarden,,teikens wegens
diefstal; respectievelijk jtof 3 jaar, kruiwagepstraf h 3 jaar gevangenisstraf , 5, 7 en 5 jaar tuchthuisstraf/
Hij wordt 17 ^oT r 8.s?uït de'swafgevangeniste Leeuwarden^
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ontslagen , en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naaf
Delfzijl ^begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam.
Hij kan schrijven...
N°. 885.' gPRAVKHITIZEff, Barend , .oud 50. jaar,
timmerman , gehuwd, oud-Roomsch, geboren en laatst gewoond
hebbende te Rotterdam, lang 1.58 meter, haar en wenkbr.
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond gewoon,
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld:: 10. Sept«. 1880 en 8-Maart 1883 door
het gerechtshof te 's.Gravenhage , wegens valschheid in onderhanfeche geschriften;,19.-Aug. 1881 ,.12.Januari en 15 Aug.
1882 door de.reehtb. te ..Rotterdam, wegens diefstal en 4 Nov.
1886 door die-te 's.GEavenhage _• wegens bedreiging met brandstichting, respectievelijk.tot 4,maanden, 1 jaar, 4.maanden,
V3 jaar en 1 maand celstraf en 2 jaar-gevangenisstraf.
Hij wordt 19 Nov. a. s. uit de strafgevangenis ta '* Qratênhage
ontslagen, en zal. zich ter ontvangst:zijner uitgaanskas naar
Rotterdam begeven.
Zijn gedrag in.de gevangenis was.goedv Hij was als timmer*
man werkzaam.
Hij kan schrijven.
N°. 886. IjBEffDER», Hendrlkus, oud 35 jaar, arbeider,
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Someren, laatst
gewoond hebbende te 's Hertogenbosch, lang 1.63 meter, haar
en wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen bruin , neu3 lang,
mond gewoon, kin spits, baard, zonder, aangezicht rond,
kleur bleek: —
"Werd veroordeeld: 6 Febr. 1878 en 18 Sept. 1883 door het
gerechtshof te *s Hertogenbosch, 14 Oct. 1879, 31 A.ug, 1880
en 11 Nov. 1886 door de rechtb. te 's Hertogenbosch, telkens
wegens oplichting, respectievelijk tot 1 en 3 jaar gevangenisstraf,
9 maanden en een V3 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 26 Nov, a. a. uit de strafgevangenis te Breda
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas waar»
schijnlijk naar 's Hertogenbosch of Gilze en Rijen begeven.
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Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is een lastig
en weinig te vertrouwen persoon, driftig, opvliegend en zwak
van karakter. Hij maakte rozenkranzen.
Hij kan schrijven.
N°. 887. WIJLAWD, W i l l e m Cornelfs , oud 62 jaar,
klokkenmaker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te
Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.67 meter,
haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donker en
bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is pokdalig: —
Werd veroordeeld: 24 Juni 1862 door den krijgsraad in de
3de milit. afd. wegens diefstal; 21 Januari 1868 door het
provinciaal gerechtshof in Overijssel wegens brandstichting;
6 Juni 1883 door de rechtb. te Assen, wegens bedelarij en
28 Nov. 1883 door die te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, löjaartuchthuisstraf t
1 dag gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 28 Nov. a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij
Zeiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.
Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer goed.
Hij was als wever werkzaam.
Hij kan schrijven.
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N°. 888. Z W I T S E B S , H e n d r i c a J o h a n n a , oud44jaaf,
werkster, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.62 meter* haar en
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond
gewoon , kin rond, aangezicht vol, kleur gezond, is bijziende: —
"Werd veroordeeld: 2 Mei 1883 door de rechtbank te Amsterdam en 29 Nov. 1887 door het gerechtshof te Amsterdam
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf.
' Zij wordt 3 Dec. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
-. "Haar gedrag in de gevangenis wasgoed. Zij was met breien
belast. -:
_ Zij kan schrijven.

H B

' ~NV889.' MIMDERHOUO, P l e t e r , oudöl jaar, arbeider,
ongehuwd, Protestant, geboren te West-Kapelle, laatst verpleegd te Veenhuizen , lang 1.56 meter, haaf en wènkbr.
bruin , voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein,
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —
Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zerland, 22 Sept. 1860 en 2 Maart 1863 wegens diefstal, 18
Sept. 1868 en 27 Juni 1873 wegens diefstal en bedelarij •,
door de rechtb. te Middelburg, 12 April 1861 wegens bedelarij,
18 Mei 1865, 17 Januari 1868 en 6 Maart 1873 wegens diefstal; door die te Deventer in 1866 wegens bedelarij en 26 Juli
1870 wegens diefstal; door die te Arnhem, 17 Januari 1871
wegens diefstal en bedelarij ; door die te Amsterdam, 14 Maart
1877 wegens landlooperij en 17 Juli 1879 wegens diefstal;
door die te Eotterdam, 18 Sept. 1879 wegens bedelarij en door
het gerechtshof te Leeuwarden, 18 Dec. 1880 wegens diefstal,
"respectievelijk tot 6 en 3 dagen gevangenisstraf, 2 jaar g e vangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten , 8 dagen, driemaal tot 1 maand, 3 en 2 maanden
gevangenisstraf, 2 maanden celstraf, 2 jaar gevangenisstraf,
1 maand celstraf, tweemaal 14 dagen gevangenisstraf met last
tot opzending naar de -bedelaarsgestichten en 8 jaar tuchthuisstraf.
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Hij wordt 18 Deo a. a. uit de strafgevangenis te Leeuwarden
ontslagen | en zal zich. ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Tdburg begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever
werkzaam.
Hij kan niet. schrijven.
N°. 890. MIETJWEXIHTIZEN, CbrIstoffel GerrU,
oud 63 jaar, zeesjouwer, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.61 meter,
baar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog en plat,oogenblauw».
neus groot en dik, mond groot, kin breed, baard zonder,
aangezicht vol, kleur gezond, heeft een breuk en is kaalhoofdig: —
Werd veroordeeld: 30 Nov. 1881 door de réchtb. te Amsterdam en 21 Dec. 1886 door bet gerechtshof te Amsterdam,
wegens diefstal, telkens tot 2 Jaar gevangenisstraf.
Hij wordt 24 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te *$Btertogenhosch
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
Amsterdam begeven.
Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed* Hij was als
reiniger werkzaam en plakte zakken.
Hij kan schrijven.
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