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M°. 891. SCHACHTSCHABEL, TrledrlcUTraugott, 
oucl 39 jaar , slachter,gehuwd,Protestant,geborenteCölledain 
Saksen laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.65 meter 
baar en wenkbr. a wart, voorhoofd hoog, oogen b» uin, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 24 Januari 1884 door het gerechtshof te 's Graven-
hage, wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tucht-
huïsstraf veroordeeld. 

Bij is den 26 Oct. jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

Ziju gedrag in de gevangenis was goed. Hij wus als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N*. 892. HAKTEST» ttenso Harten , zich noemende 
MAUTBNS , oud 37 jaarf arbeider, ongehuwd, Protestant, ge
boren te Baflo, laatst,gewoond hebbende te Jukwerd, gemeente 
Appingedam^lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoof.1 
smal, oogen grijs, neus groot, mond klein , kin spits, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken 
aan den bals: — 

Werd veroordeeld i 1 Dec. 1874 door het provinciaal gerechts
hof in. Groningen en 27 Dec. 1877 door het gerechtshof te 
Leeuwarden, wegens valschheden, in 1883 door de rechtbank 
te Assen wegens bedelarij en 3 Januari 1884 door het gerechts
hof te Leeuwarden, wegens vaïschheid in onderhandsch g e 
schrift, respectievelijk tot 2 jaar celstraf, öjaartuehthuisstra^, 
opzending naar de bedelaarsgestichten en &jaart\ichthuisstraf. 

Hij wordt 3 Januari a. s, uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen- * èoétt moet nog 4 dagen subsidiaire gevangenisstraf 
ondergaan en zal alsdan, ter ontvangst 'zijner uitgaanskas xich 
naar Groningen begeven-. 

W °. 893- ÏÏSSEN,. W i l l e m v a n , oud 30 jaar, timmerman, 
gehuwd , Protestant, geboren te Zeist, faatstgewoond hebbende 
te Utrecht, lang .1.65 meter r haac, wenkbr. en oogen bruin, 
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voorhoofd, neus èn kin breed, mond gewoon, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur'gezond: —-

Werd veroordeeld: 4 Januari 1882 door den krijgsraad in 
bet 2e militaire arrondissement, 20 Dec; 1886 door het gerechts
hof te Amsterdam, bekrachtigd het vonnis der rechtbank te 
Utrecht van 1 Nov. te voren , wegens diefstallen, respectievelijk 
tot 3 jaren detentiestraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 7 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

ND. 894. ALBRECHT , Jacobus Hendrik , oud 50 jaar, 
colporteur, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd-hoog, oogen bruin, neus lang, mond gewoon, 
kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 2 
Januari 1879 en 8 Dec. 1880, wegens diefstal; in 1882 en 
1886 wegens misbruik van vertrouwen en 27 Dec. 1887 wegens 
verduistering, respectievelijk tot 183 dagen , 2 jaar en 9 
maanden celstraf, V3 èn 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Januari a.s. uit de strafgevangenis te Rotter-
dam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N \ 895. BROXSVELD , J o h a n n e s Wilhelmus Ma
r i a , oud 33 jaar, commissionnair,- ongehuwd, Roomsen-
Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, 
lang 1.712 meter, haar ea wenkbr. rosachtig, voorhoofd hoog, 
oogen grijs, neus en mond,gewoon, kin rond, baard zonder, 
.aangezicht lang, kleur gezond; is bijziende: — 

i "Werd veroordeeld: 12 Januari 1875 door de rechtbank te 
Amsterdam, wegens oplichting; 8 Febr. 1876, 19 Maart 1878 
en 10 Mei 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, tweemaal 
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wegens misbruik van vertrouwen en eena wegens diefstal en 
oplichting en 3 Maart 1884 door hetzelfde bof in booger 
beroep van het vonnis der rechtbank te Amsterdam, van 
3 Januari 1884, wegens misbruik van vertrouwen en oplichting, 
respectievelijk tot 183 dagen, 15 maanden, tweemaal 2 jaar 
c?lstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Januari a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij 
Zeiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
Laar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als adsistent 
bij bet onderwijs behulpzaam. 

Hij kan schrijven. 
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K°. 896. C M , J e f g k e , oud 42 jaar, tapster, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen, 
lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus groot, mond eo kin gewoon, aangezicht 
ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: in 1882 door de rechtb. te Groningen 
wegens laster en wegens beleediging van een bedienend be
ambte in functie en 13 Dec. .1883 door het gerechtshof te 
Groningen wegens diefstal, respectievelijk tot 7 dagen gevan
genisstraf, 3 maanden celsfcraf en 5 jaar tuchthuisstraf, voorts 
is zij herhaalde malen veroordeeld wegens het tappen na be
zetten tijd. 

Zij is 13 Dec. jl . uit de strafgevangenis te Gorinckem ont
slagen en heeft zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Groningen begeven. 

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

Zij kan schrijven. « 

N°. '897. HASt l t fG . H e n d r l k u s van d e r , oud 41 jaar, 
koopman, ongehuwd, 'Roomsen-Katholiekt geboren te Cols-
ward, laatst gewoond hebbende te Franeker , lang 1.67 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig:—, 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Leeuwarden, 5 Sept. 
Ï868, 11 Sept. 1869, 16 Febr. 1870, 12 April, 18 Oct. en-
13 Dec. 1871, 29 Mei 1875, 2 Juni 1883 en 11 Juni 1887 , 
wegens mishandeling , rebellie en diefstal; door het provinciaal 
gerechtshof in Friesland 2 Augustus 1875,'] wegens verwon
ding ; door het gerechtshof te Leeuwarden j egens diefstal en 
rebellie; door,het provinciaal gerechtshof in. Noordholland, 
10 Nqy.J873. : wegens rebellie en door de rechtb. te Leeuwarden 
wegens diefstal, Respectievelijk ;tot 1 maand, 6 :^reken, 3 en 
4 maanden ,.tweemaal 1 jaar, 6 , 8 en 3 maanden gevange-

. straf,: 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 ren twee
maal 1 jaarvgevangénisstraf." I.v. *vw;', V : t*fT£ï§9''-•--

Gek^^güt^^ i)ty5£ê t w e e d e a f l ever ing . ]^^ & # 
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Hij wordt 5 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Franeker begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

NJ. 898. I , I \ » E \ , L e e n d e r t Tan d e r , oud 28 jaar, 
arbeider» ongehuwd, Protestant, geboren te Zwijndrecht, 
laatst gewoond hebbende te HiUealuis, lang 1.71 meter, haar 
en wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, 
mond klein, kin rond, baard wassend, aangezicht vol, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenbage, 
23 Aug. 1883 wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid en 
30 Juni 1887 wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden 
celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
HiUesluis begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N \ 899. B M K 5 I \ N , J o h a n n e s Gcrardus, oud 36 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Hellendoorn, lang 1.63 meter, haar zwart, 
wenkbr. donker, voorhoofd plat, oogen blauw, neus gewoon, 
mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 

gezond; zijne verstandelijke ontwikkeling is hoogst gebrekkig: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Deventer 19 Aug, 
1873 en 27'Febr. 1877 ^wegens diefstal en verwonding; door 
die te Arnhem,'9 'Dèc.^1879 en door die te Alkmaar24 Jan. 
188S, beide keeren wegens diefstal, respectievelijk tot Vj3 jaar 
gevangenisstraf ^ m a a n d e n Celstraf, '3 en 1 jaar gevangenis
straf! bövëndiën^'schijnt 'bij vroeger in Duitschland tweemaal 
veroordeeld te zijn geweest. 

Hij wordt 8 Febr, a.s, uit de strafgevangenis te 'sHtrtogeii-
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bosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Hellendoorn begeren. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij plakte zakken.. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 900. ALTENBERG, Hendrik , oud 3e jaar, meu
belmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Zaandam, lang 1.565 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd lang , oogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond , 
baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland, 30 Maart 1870, door de rechtb. te Amsterdam 17 en 
26 Sept. 1877 en 13 Januari 1881, door het gerechtshof te 
Amsterdam in hooger beroep van een vonnis der rechtbank 
aldaar , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevan
genisstraf, 15 en 9 maanden celstraf, 5 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Febr, a. s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Zaandam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N#. 901. THIEfff&Sftr, Paulüs Petros Hendricus 
Alexander, oud41 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protes
tant , geboren te Raambrug, laatst gewoond hebbende te Amster-
dam, lang 1.81 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arasterdam 12 Dec. 
1865 en 15 Sept. 1869, door het provinciaal' gerechtshof in 
Noordholland | 17 Dec. 1867 en 8 Februari] 1875, door het 
gerechtshof te Amsterdam, 21 Maart 1877, • 21 Dec. 1881 
en 31 Maart 1884, telkens wegens oplichting, respectievelijk 
tot 6 maanden celstraf, 6 jaar en 8 maanden en 4 jaar ge
vangenisstraf, 2 jaar celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 2 jaar 
celstraf en 5 jaar gevangenisstraf, benovens 4dagen subsidiair. 

Hij wordt 11 Febr. a.s. uit de strafgevangenis nabij Zeiden 
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ontslagen en zal zich ter .ontvangst zijner uitgaanska3 naar 
Amsterdam begeven. . ' - : . ' . 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 902. . V O S , H e n d r l k u s , oud 36 jaar, - landbouwer r 
ongehuwd, Ptotestant, geboren te Heino, laatst gewoond 
hebbende te Diepenveen, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd smal," oogen grijs, neus krom, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —:' 

"Werd 30'Juni 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
moedwillige doodslag tot 8 jaar tiachthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt 18 Febr. 
a. s. uit de strafgevangenis te-Cömoar^a ontslagen en zal zich 
ter ontvangst zijner uitgaahskas naar Zwolle begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best.'Hij was als kuiper 
werkzaam.:' '••-••'-' ~ • - *--

Hij kan schrijven. 

. K°. 903. B K U I J I N K , H c n d r i k a s P h l U p p a s , oud 48 
jaar, broodbakker, ongehuwd, Protestant, gejboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar en 
wenkbr. rbruin , .voorhoofd hoog, oogen blauw* neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: — 

"Werd 21 Nov.' 1873 bij sententie van het hoog militair ge
rechtshof in Nederlandsich-Indië ,wegens"moedwillige'brand
stichting tot 15 jaar "tuchthuisslraf veroordeeld.,." 

.' Hij worit 23 Febr .a . s. uit de strafgevangenis t§ Leeuwarden 
ontélag^n'1%n'^al 8zïca**^ uitgaahskas naar 

'^VSloter'mjk'^bè^ - > ;-
rA&ü&ith&PuT^S in^ègevangenis,was xedelijteHij was alskleêrr-; 

; ^ $ r a a k ^ . • ^ " ^ " " - ' - :-; 

*:J%\ ̂̂ Hif^kanrschtHTOn^^ 
<*s 

M f t •'904,^KOODEtfBURGH, E d d a r d J o h a n \ ;oud 28 

W^-
^^^^^^J^^&^^^^k 
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laatst gewoond hebbende te TsGravenbage, lang 1.80 meter, 
haar blond, wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, heeft een lidteeken aan den duim der 
linkerhand: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage , 27 
Kov. 1882, wegens diefstal, misbruik van vertrouwen en op
lichting, door die te Utrecht 19 Oct. 1885 en 29 Dec. 1887, 
•wegens oplichting, respectievelijk tweemaal tot een jaar cel
straf en eeDS tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij -wordt 24 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag, in' de gevangenis was goed. Hij was met weven 
en katoen pluizeu werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 905. V I S K , J a c o b , oud 38 jaar, tichel werker, we
duwnaar, Protestant, geboren te Garmerwolde, laatst gewoond 
hebbende te Farnsum, lang 1.74 meter, baar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blauw, nous gewoon, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen 30 Juni 
1831 wegens diefstal, 24 November 1881 wegens gewelddadig
heid jegens beambten in functie, door het gerechtshof te 
Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide , respectievelijk 
tot tweemaal 15 dagen celstraf en eens tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot een maand afslag, wordt 25 Febr. a.s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Delfzijl begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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K.°. 906, »EIiWAT,AnthonI«8Frnnol«cu0»oud37jaar t 
kleermaker, ongehuwd, Koomsch-KathoHek, geboren te Sluis, 
laatst woonachtig te Oostburg, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
bruin t voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de recbtb. te Middelburg, 23 Juli 
1830 en 8 Oct. 1881, wegens mishandeling en diefstal, door 
het gerechtshof te $s Uravenbage, 3 April 1884, wegens opzet
telijke brandstichting, respectievelijk tot 15 dagen en 1 maand 
celstraf en 5 jaar tucbthuisstraf. 

.Hij genoot een maand afslag, wordt 4 Maart a.s. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskaa naar Utrecht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
W. 907. CHOOTVELD, J a n Frcdcrlk , oud 39 jaar, 

brievenbesteller, gehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, 
laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.62 meter, haar en 
wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en kin 
spits, mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 15 April 1884 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens het , als openbaar bewaarhouder, verduisteren van 
bescheiden, veroordeeld tot 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt 4 Maart a. g. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskaa naar Utrecht begeven. ] 

Zijn gedrag on de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
blikslager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

l\*. 908. n i n V H K K E R E D f i , Adr lanu» J o h a n n c s 
van i oud 23 :jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katboliek, 
geboren en'laatst gewoond hebbende te i&otterdam, lang 1.66 
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meter, haat en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog", oogen bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaalr 
kleur gezond, heeft een litteeken aan de pok der linkerhand: — 

Werd -veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam, 22 Jan. 
1885, wegens diefstal ;• door het gerechtshof te 's Gravenhage 
12 Aug. 1886, wegens oplichting en diefstal; door de rechtb. 
te Rotterdam 30 Aug. 1887, wegens diefstal. respectievelijk 
tot 2 maandenen 1 jaar celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 909. L-ETIAX, Davld , oud 30 jaar; koopman, onge
huwd, Israëliet, geboren te Avereest, laatst gewooni hebbende 
te de Hulst, gemeente Nieuw-Leusen, Jang 1.62. meter,haar , 
wenkbr. en oügeü.bruio, voorhoofd smal, neus lang; moed 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —' 

/Werd 8 Mei 1884 doof het'gerechtshof te Arnhem wegens. 
hédriegelijke. bankbreuk tot 5 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 2 maanden afslag, wordt 9 Maart a. s.. uit de 
strafgevangenis te ~Lêeitw&T&en ontslagen en zal, zich ter ont-

j vangst zijner uitgaanskas naar dé JJeJemsvaart, gemeente 
! Avereest begeven. ' -

Zijn ge.drag in de gevangenis was zeer goei. Hij, was als kleer
maker werkzaam- ' 

Hij kan.schrijven. , . _. 

N*. 910. • STOHHEL,» lrk , oud39 jaar, visscher, gehuwd.,. 
Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewooad hebbende te-
Leiden, lang 1.51 meter, h^ar en wenkbr. blond, voorhoofd 
laag, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard 
hlond; ^angezJQ.htggvaal, kleur gezond : ;—"t KT 
-^ jWerd veroordeeld :;Öoör het provinciaal gerechtshof van Zuid-" 
holland -18 Juli:'1872 ,'döor :het gerechtshof te 's Gravenhage* 
29 Aug. 1876 en door r'e rechtb. te 's Gravenhage, ?9 Maart 
1888 telkeDs ^wegens 4ie£itali rrespectieve.ijk t o V 2 t 3 en 1 jaar 
gevangenisstraf;" *i 

• i -r 

t 
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Hij wordt 14 Maart a. 3. uit de strafgevangenis te *s GrwoenUdge 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar-
Leiden begeven. 

Zijn gedrag in de gevaögenis was goed. Hij maakte matteu-

Hij kan schrijven-. 

N \ 911. »TOKKEÏj ,Simon #oud39jaar , visscher, gehu-wd, 
Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende ter 
Leiden, lang 1.54 meter, haar, wenkbr. en baard blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus en mond g.root, kin rond r 
aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
holland, 12 Sept. 1871 en 17 Mei 1873 wegens rebellie en= 
diefstal; door de rechtb. te Leiden, 7 April 1876 wegens., 
diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage , 19 Jan. 1885 
en 11 Jan. 1886 wegens mishandeling en diefstal;, door dé fechth.. 
te 's Gravenhage, i 9 Maart"1888 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 maand % drie maal een half jaar en 1 jaar celstraf en 1 
jaar gevangenisstraf 

Hij wordt 14 Maart a.s. uit de strafgevangenis te ** Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leiden begeven» 

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

Hij kan schrijven. 

N* 912. H E M R O O P , • Jacoba» , oud 38 jaar, tinnen-
gieter , gehuwd, Protestant, geboren te Gorinchem, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, :lang 1.65 meter, haar en. 
wenkbr. bruin , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus breed, 

mond gewoon , kin rond , knevel blond,. aangezicht ovaal, 
kleur gezond r — 

. Werd veroordeeld r door den krijgsraad te Haarlem in 187L 
wegens diefstal en door de rechtbauk te Rotterdam , 13 Maart 

. 1888 wegeus verduistering respectievelijk tot 2 'en 1 jaar 
gevangenisstraf. . 

Hij worlt 28 Maart a. s, uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als koper-
slager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 913. TEMMINK, A l b e r t , oud 55 jaar, metselaar, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Kaalte, laatst gewoond 
hebbende te Deventer, lang 1.71 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus spits, mond groot, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof te Over
ijssel, 20 Dec 1855, wegens diefstal van vee in de weide, 
door de rechtbank te Zutphec, 7 Maart 1883, wegens diefstallen, 
door het gerechtshof te Leeuwarden, 6 Jan. 1887 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 7 jaar tuchthuisstraf, 3 en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

1 Hij wordt 29 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Deventer begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroobulzen. 
Hij kan schrijven. 
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N°. 914. «IESBIV, Andr les van d e r , oud 30 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Wolfaartadijk, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd rond , oogenblauw, neus groot, mond gewoon , 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te'sGravenboge 
in 1884 en door de rechthank te Zwolle, 23 Febr. 1888 we
gens diefstallen, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

-Hij is 10 Maart jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zou, daar hij waarschijnlijk naar Amerika gaat, 
zijne uitgaanskas bij het genootschap tot zedelijke verbetering 
te Arnhem in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in [de gevangenis was goed , hij was zeer zacht
zinnig. Hij maakte stroohulzen. 

Hij kan schrijven. 

£ï°. 915. W I J S , ScbasUaan d e , oud 24 jaar, metse
laar , ongehuwd, Koomsch-katholiek, geboren en laatst ge-
wuond hebbende te Haarlem, lang 1.725 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogenblauw, neus en mond 
gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur ge
zond , heeft een litteeken aan den rechterslaap en bovenlip, 
een anker geprikt'op de rechterhand en de letters S. D. "W*. 
op [de linkerarm. 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Haarlem, 18 en 24 
Dec. 1879, door het gerechtshof te Amsterdam, 7 Maart 1883, 
12 Januari 1885 en 19 April 1886, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 maad celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 
jaar en 3 maanden en 183 dagen celstraf en 3 jaar gevange
nisstraf. 

Hij is 11 Maart jl. uit de milit. strafgev. nabij Zeiden ont
slagen, doch moetjnog 4 maanden celstraf en 16 dagen sub
sidiaire gevangenisstraf ondergaan waarvoor hij naar de straf
gevangenis ' te Rotterdam is overgebracht en zal vervolgens 
"zijn uitgaanskas te Haarlem in ontvangst nemen. 

Geheim Register. [ Y i e r d ö a f l e v e r m g , 3 

Achtste jaargang, L Q 
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Zijn gedrag in de gevangenis -was in den laatsten tijd goed. 
Hij was [als blikslager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 916. MULKES, J a n Albert , oud 34 jaar , boeren
knecht , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Holten, gem. Diepenveen, lang 1.74 meter, haar 
en wenkbr. blond , voorhoofd breed , oogen grijs , neus en mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond. 

Werd 3 Juni 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 1 April a. s. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Holten, gemeente Diepenveen , begeven. 

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

K°. 917. DAALBERG, Hendrik J a n van, oud49 jaar, 
horlogemaker, gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst 
gewoond hebbende te Utrecht, lang 1 65 meter, haar en wenkbr, 
blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Utrecht, 22 Ja
nuari 1872 wegens valscbheid in geschrift, door de rechtbank 
te Utrecht, 26 Sept. 1887, wegens verduistering respectievelijk 
tot 2 jaar celstraf en 20 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 April a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar ziju uitgaanskas in ontvangst Demen. 

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

Hij kan-schrijven. 

. N°. 918. B I J H E B S , J a c o b o s , oud 56 jaar , sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Rotterdam, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus 'spi ts , mond gewoon, kin rond, 
baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig. 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhage, 
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26 Juni 1886, door de rechtbank te Botterdam, 22Sept. 1887, 
wegens die diefstallen, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 1 
jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in da gevangenis was goed. Hij maakte matten. 
Hij kan schrijven. 

K°. 919. SCHEEV, Coenraad H e r m a u a s Johannes , 
oud 48 jaar, schilder, ongehuwd, Protestanti geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.56 meter» haar en 
wenkbr, bruin , voorhoofd road, oogen bruin, neus lang, mond 
klein , kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
heeft een rechter houten been. 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam, lOAug. 
1881 en 21 Januari 1887, -wegens diefstal en beleediging;, door 
het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk 
tot 5 jaar, 14 dagen en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 8 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 920. R J L M B A T , Adolf W i l h e l m F r e d e r l k , oud 
34 jaar, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Rotterdam, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard rossig, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 3 
April 1879, 6 Oct. 1881, 10 Dec: 1885 en 9 April 1887, drie
maal wegens diefstal en eens wegens misbruik van vertrouwen, 
respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, I jaar 
celstraf en 2 jaar gevangenisssraf. 

Hij wordt 13 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn "uitganskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, in den laatsten 
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tijd gedroeg hij zich zoodanig alsof zijne geestvermogens'ge
krenkt waren. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N'. 921. FERRANCO, Hear l , oud 44 jaar, schoenma
ker , ongehuwd, Roomsch-katholiek , geboren en laatstgewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.555 meter, haar donker grijs , 
wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus spits, 
mond gewoon , kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond. 

Werd veroordeeld.* door het provinciaal gerechtshof in Noord
holland , 5 Feb. 1868, wegens diefstal; door het gerechtshof 
te Amsterdam, 8 April 1879, wegens valschheid in geschrif
ten; door de rechtbank te Amsterdam, 10Juli 186*7, wegens 
misbruik van vertrouwen , 16 Maart 1869 , 15 Mei 1872, 10 
Januari 1877 en 3 Sept. 1879 wegens diefstal; door bet gerechts
hof te Amsterdam, 16 Maart en 8 April 1885 wegens diefstal, 
res pectievelijk tot 1 jaar, 3 maanden en 6 weken celstraf, 
3 jaar, 3 jaar en 6 maanden, 2 , 5, 1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 April a. s. uit do strafgevangenis nabij Zeiden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaapskas naar 
Rotterdam hegeven. 

Zijn gedrag ïn de gevangenis was goed. Hij was' als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven, 

K°. 922. GKOOTAEKS, Helnr lch August J u l i u s , 
oud 37 jaar, barbier, ongehuwd, Roomsch-katholiek, gebo
ren te Paderborn , laatst gewoond hebbende te Rotterdam , 
lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen 
grijs,, neus gebogen, mond klein, kin spits, baard zonder, 
aangezicht pvaalj kleur gezond: — 

^Werd veroordeeld >. door de rechtbank te 's Gravenhage, 4 
.Dec.r 1882, lwegens ^gewelddadigheid jegens bedienende be
dienende beambten, door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
24. Juli .1884» wegens ..diefstal , respectievelijk tot 8 dagen 
celstraf eü/ê'jaar tuchthuïsstraf. 

,..-Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 25 April a, s. uit de 
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strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 923. DCDOCK, Dominica» Adrlanus , oud 23 
jaar , sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren te Hoorn , laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, baar bruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
30 Oct. 1884, wegens valschheid in geschriften; door de recht
bank te Rotterdam, 15 Mei 1883 en 12 April 1888, wegens 
oplichting en diefstal, respectievelijk tot 1 en een halfjaar 
celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 April a. s. uii de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was belast met 
het verlezen van erwten en boonen. 

Hij kan lezen. 
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N°. 924. FIIITZ, P le te r , oud 36 jaar, bleekersknecht, 
gehuwd, Roomsch-katholiek, geboren te Utrecht laatst^ge
woond hebbende te Arnhem , lang 1.64 meter, haar grijs , 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht plat, kïeür gezond, 
heeft een litteeken boven het linkeroog: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Graveühagé in 
1874, wegens insubordinatie; door de rechtb. te Arnhem, 24 
April 1888, wegens het plegen van ontuchtige handelingen 
met iemand beneden den leeftijd van 16 jaar, respectievelijk tot 
5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 10 April il. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en heeft aldaaar zijn uitgaanskas in ontvangst genomen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 925. MEIJER, Johan Friederich, oud 32 jaar, 
bediende, ongehuwd, Protestant, geboren teRottèfdam,laatst 
gewoond hebbende te den Helder, lang 1.71 tnèter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , ziet uit het rechter oog loens: — 

"Werd veroordeeld: door "het gerechtshof te 'aGraVenha^ 
in Aug. 1877 en 15 Mei 1879; door de rechtbank te Rotterdam, 
21 April 1887, telkens "wegens diefstal, respectievelijk tot 1 
jaar en 6 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
den Helder begeven. i 

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

Hij kan schrijven. 

- ïï°. 926. KEMPEïtf, Paula» JTosephas, oud 47 jaar, 
daglóoner /ongehuwd -, Rd6msch-kathólïék|-%èöÖï'en en laatst-

Geheim gister. -f ̂ VijMè aflevenhg.] 
Achtste gaargang. ,-. v ^r - : ^ - • J -.. • •., -& $•...,:-.. 
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gewoond hebbende te Ubach over "Wbrms (Limburg), lang 
1,70 meter, haar en wenkbr. .bruin, voorhoofd breed, oogen 
grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aange
zicht rond, kleur gezond: — 

| "Werd veroordeeld: door de rechtbank te Maastricht 18 Febr. 
1868, wegene verwonding; door dezelfde rechtbank 27 Juli 
1865, door het provinciaal gerechtshof in Limburg, 17 Mei 
1861 en 20 Maart 1868 en door het gerechtshof te *s Graven-
hage, 6 Mei 1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
15 dagen celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 5 en tweemaal 7 

1 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 6 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas naar 
Enkhuizen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 927. K O T , Mar lmi s , oud40 jaar, arbeider, gehuwd, 
Proteatant, geboren en laatst gewoond hebbende te Scherpe-
nisse, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, 

t oogen grijs, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zierikzee, 30 April 
1975 wegens diefstal; door het gerechtshof te 'sGravenhage, 
1 Dec. 1883, wGgens valschheïd in onderhandsche geschriften 
door het verzinnen eener kwijting. 

Hij wordt'10 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen ,en zal na vooraf nog 6 dagen subsidiaire gevange
nisstraf te hebben ondergaan zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Scberpenisse begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als 3mid 
werkzaam. 

_ Hij kan schrijven. 

Ï&',928. ! 'Hd£liAWJ»EB, Wil lem, oud 47 jaar, werkmafl 
ongehuwd, Koömsch-katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Westervoort,.lang 1,70 meter, haar grijs, wenkbr. 
blond, voorhoofd ^>lat, oogen bruin, neus en mond gewoon > 

i • wö Wffm ; • 

i 
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kin rond, baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond, op de 
rechterhand een anker getatoueerd: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Maastricht in 1862, 
wegens insubordinatie; door de rechtbank te Zutphenin Maart 
1866, wegens diefstal; door die te Deventer in 1870 wegens 
mishandeling; door die te Zwolle in 1885 en door het gerechtshof 
te Arnhem, 10 Mei 1887 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 
jaar kruiwagenstraf, 3 jaar gevangenisstraf, tweemaal 6 maanden 
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Mei a. s. uil de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij plakte zakken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 929. TOOM, Jo ï i anncs van d e r , oud 38 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Utrecht, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond on kin breed, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht 1 April 1875 
en door die te Assen 21 Sept. 1881, wegens diefstallen; door 
het gerechtshof te Amsterdam dd. 8 Feb. 1888, in hooger be
roep van een vonnis van de rechtbank te Utrecht van 29 Dec. 
1887, wegens verduistering, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 
2 en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 930. BECRMVN, K l a a s , bijgenaamd schapendief, 
-oud 33 jaar, sjouwerman, ongehuwd, Protestant, geboren te 
Genemuiden, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.70 
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oögen' blauw, 
neus gewoon, mond groot, kin en aangezicht rond, baard 
zonder, kleur gezond, heeft een moedervlekje op de linker
wang en een ïitteeken aan de neus rechts: .— .:.-• < ••• i ! 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 17 Jauuari 
en 28 Maart 1878, door het gerechtshof te Arnhem, 18 Sept. 
187$ en ^9 Dec. 1882 en door de rechtbank te Arnhem 31Jan. 
1888 telkens "wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 9 maanden 
celstraf\ 3, jaar gëvaogenisstraf,5 jaar tuchthuïsstraf en 1 jaar 
en 3 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar ziju uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij plakte zakken, 
Hij kan schrijven. 

K°. 931. BELTKAISI, Joannes Bapilste, oud 27 jaar, 
schoorsteenveger, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.65 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"\Verd 17 Mei 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens 
diefstal'tot *7 jaar tuchthuïsstraf veroordeeld. 

Hij wordt 17 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en, zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen 
begeven.' 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 932. FISCUS» AlbertfuJTohannes, oud 22jaar, koop
man, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
té 'Amsterdam , lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen hlaauw, neus en mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 24 Mei 
;]^Xf3fil&^$£yulting^^. to$,Yonnis 4e r rechtbank aldaar dd. 

\ 3 ^atJ^^ojejn Vègens,'diefstal; door * hetzelfde hof 17 Jan. 
j'1§87 -ïnpet̂ y^rnie îging yan het vonnis der rechtbank te Alkmaar 
.4^.ft^!-^?' -Ü?§§ / wegens het opzettelijk trekken van voordeel 
,ya^:eenig«4^:misdrijf,verkregen voorwerp! tot tweemaal een 

Hij wordt -37 :Meia. s. uit de 'strafgevangenis te Utrecht 
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ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte kar-
tonnendoozeh. 

Hij kan schrijven. 

K°. 933. B f R K O T , W l l h e l m l n a F r e d e r i c a A n t o n i a , 
oud 59 jaar , koopvrouw , gescheiden , Roomsch-kathoKek , 
geboren eii laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.51 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, 
neus breed, mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 23 Jan. 
1877 en 18 Juli 1879; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
27 Juni 1878 en 9 April 1887; door de rechtank te Rotterdam, 
15 Mei, 1888. telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1, *ƒ, 
en 1 jaar celstraf en tweemaal tot 1 jaar gevangenisssraf. 

Zij wordt 30 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 is brutaal. Zij 
was als was.chvrouw werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 934. IIAVENA.nr, K l a a s , oud 42 jaar, timmerman, 
weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Uffelte, gemeente Havette, lang 176 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, Deusbreed, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 31 Mei 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens 
moedwilligen doodslag tot G jaar tuchihuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 31 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen 'en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas baar 
Havelte begeven 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 935. U E I J S T E K , W i l l e m J a c o b u s , oud 33jaar, 

IIAVENA.nr
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koopman, gehuwd, Protestant, geboren te Oud Beijerland 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam ,.lang 1.72 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen donker grijs, neus 
en moDd gewoon, kin rond; baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een moedervlek aau den linkerkant der 
hals: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland , 1 Juni 1872 en 21 Aug. 1874 wegens diefstal; door het 
gerechtshof te 's Gravenhage 8 Juni 1882, wegens mishandeling; 
door hetzelfde hof 10 Jnli 1885 in hooger beroep van een vonnis 
der rechtbank te Rotterdam dd. 28 Mei 1885, respectievelijk tot 
2 en 3 jaar gevangenisstraf, 1 maaud celstraf en 4 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt 31 Mei a. s, uit de strafgevangenis nabij Zeiden 
ontslagejD en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas tiaar 
Rotterdam begeven.. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was in het 
begin als blikslager later als reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

•N°. 936. LiNCJHOKST, H e n d r i k F r e d c r i k , oud 27 
jaar , varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.72 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs,neus breed;mond, 
groot, kin breed; baard wassend, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam , 12 Mei 
1885; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 13 Nov. 1885en 
9 April 1887, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 45 
dagen en 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 31 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag uit de gevangnis was slecht. Hij hield zich beztg 
met-hettyerlezenjyau erwten. 

Hij kan schrijven. 

I 

I 
L 

i i 
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N°. 937. KOEST, Wil lem Gerardas van , oud 31 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Bijnsater-
woude, laatst gewoond, hebbende te Paramaribo, lang 1.70 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: —• 

"Werd veroordeeld: 26 April 1882 door het militair gerechtshof 
in West-Indiö, wegens het slaan van een meerdere in rang, 
tot 3 jaren detentie; 27 December 1884 door den krijgsraad 
te Paramaribo (West-Indiö) wegens insubordinatie, tot 5 jaar 
militaire gevangenisstraf en vervallen verklaard van den mili
tairen stand. 

Bij besluit van den Gouverneur van Suriname, dd. 22 Maart 
tl. is hem kwijtschelding van den nog overigen straftijd ver
leend, hij is den Uden Mei jl. uit de strafgevangenis nabij 
Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. -

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

Hij kan schrijven. 

N°. 938. BOER , J a n d e , oud 37 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Roomsen-katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Zwartsluis, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd breed, oogen blauw , neus en kin spits, 
mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 15 September 1874 door het hoog-milit. gerechtshof 
in Ned.-Indie* wegens moedwillige brandstichting, tot 15jaren 
tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 20 Juni a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Zwartsluis begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is onverschillig. 
Hij^was aU wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

Nfl. 939. BAKKER, JLeendcrt Thcodoras , oud 40 

Geheim Register*:, g [ Z e g d e a f l e T e r i D g j 
Achtste jaargang. - ._>. - ;. - . . 
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jaar» straatwérker , ongehuwd ^-Roómscb-Êaftoliók, geboren' te 
's Gïaveiihage ; 'laatst -gewoond* hebbende te Rotterdam ,- faiig 
1.64 meter, haar en wenkhr* bruin,'voorhoofden mondklein, 
oogen grijs, neus groot, kin spits, baard'bruin/'aangezicht 
ovaal,.kleur bleek, beeft, een litteeken op de linker wang: — 

Werd veroordeeld: 3 Januari 1883 door de rechtb. te Amster
dam en 17 Juni 1887 door het gerechsthóf te 's Gravenhage, 
wegons diefstal, respectievelijk tot 3 en 2 jaren gevangenisstraf. 

• Hij wordt 21 Juni a. s. uit de. strafgevangenis te V Gravenkage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer

maker .werkzaam/ 
•" Hij kan schrijven., 

K°. 940. KtÈItfflTAiV, Petras, Pau lus , oud 50 jaar, 
sjouwer, ongehuwd, Protestant» geboren en" laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang ï 69 meter, haar bruin, wenk br. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, 
kin rond, baard wassend, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 17 Augustus 1863 door den krijgsraad te 
Haarlem; 1 februari. 1865,» 2l',Mei Ï872, 25 0ctober 1876en 
3 petober J883 ,dóbr .de. rechtbank te Amsterdam ; 12 Juli 1881 
door die te Haarlem ; % April 1067 en: 24/Junr 1872 door het 
provinciaal gerechtshof in Noord-Holland; i l November 1879, 
21 April 1886 en2Ö'December'1887 door :het gerechtshof te 
Amsterdam,'telkens wegens diefstal,Tespectieyelyk.tot 1 jaar 
kruiwagenstraf, 6 maanden celstraf, 2, 3 , 2 , 1, 3" ên 2jaar 
gevangenisstraf, 18 en 6 maanden eelstraf en 1 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf, t i *>-.'.•,..',*.' }&* 

" Hij wordt22 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen 'en ^zat'zich tér ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam-Begeven.;^'*" «TT & ••-. •- • i\ r> Ü V:- ^ •--;. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was>als 
mattenmaker werkzaam. 
.-ijfit kanrflchriiYeflu T * „*e «,... t 

N°. 941. »JBMB.l|W,.CcrardH» van den', oud 42 jaar, 
handelaar, geliuwa ,"TWoiesVaüt, geboTen te >Zalt-Bominély 
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laatst, gewoond-^hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter , 
baar en wenkbr,. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur .gezond: —* 

.. -"Werd 27 Juni 1883 door hét gerechtshof te Amsterdam , 
•wegens valschheid in èén geschrift van koophandel en het 
desbewust gebruik maken daarvan, 19 tnaal gepleegd t tot G 
jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt §7 Juni &. s. nit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal ' zich ter ontvangst zijner uitgaaiiskas naar 
Hputen begeven, na alvorens nog 129 dagen subsidiaire "ge
vangenisstraf te hébben ondergaan. 

Zijn gedrag ïn de gevangenis was zeer goed. Hij was 
koks belper. 

Hij kan schrijven. 

K°. 942. O Ü T J E R S , A r e n d , oud 19 jaar, koopman, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewuond hebbende 
te Enkhuizen , lang 1.75 meter,. baar en wenkbr. blond, voor
hoofd laag, oogen grijs, neus breed, mond gewoon , kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond-, zijn rechter
voet is misvormd: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Alkmaar, 13 Mei 
1884 wegens diefstal, en 12 Juni 1888 wegens feitelijke aan
randing der eerbaarheid, respectievelijk tot 2 en 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 27 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Enkhuizen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 943. m r i X E I l , Hendrik W i l l e m , oud 65 jaar, 
koopman, weduwnaar, Protestant, geboren te Amsterdam, 
laatst gewoond hebbende te Bredevoort, lang 1.69 meter, 
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haar en wenkbr. (grijs, voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
groot, mond-gewoon,'kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te JSutphen, 31 Au».' 
1886, wegens diefstal ( 2 Mei 1877 en 21 December 1887, 
wegens oplichting, respectievelijk tot 6 maanden en 1 jaar 
celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Junï a.s.. uit de strafgevangenis te *sÈertogen~ 
losch ontslagen en zal lich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Aalten, gemeente Bredevoort begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht spart. 
Hij kan schrijven. 
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. K°. 944. PALING, Antontus Maria, oud 3Q jaar, 
schilder, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst 

-gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.62 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, 
kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam, 7 April 
en 16 Mei 1874, 1 Augustus 1877 en 19 Juli 1878. wegens 
diefstal, misbruik van vertrouwen, mishandeling en landïooperij; 
door die te 's Graveuhage 15 Sept. 1879 en 6 Nov. 1882 wegens 
Tebellie en mishandeling; door het gerechtshof te 's Graveu
hage, 9 Aug. 1883 en door dat te Amsterdam 15 Juni 1888, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 4 dagen en 1 jaar gevan
genisstraf, 183 dagen, 6 weken, 8 dagen en een halfjaar 
celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 15 Juni jl. uit de strafgevangenis te Breda ontslagen 
en heeft te Amsterdam zijn uitgaanskas in ontvangst genomen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was lui, brutaal 
en ontevreden met maatschappelijke toestanden. Hij was als 
passementwerker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 945. MEI J E R S , En geli na B c r c n d l n a , oud 34 jaar, 
werkvrouw, gescheiden echtgenoote van J. de Vries, Roomsch-
katholiek , geboren en laatst gewoond hebbende te Zwolle, lang 
1.65 meter, baar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus en mond groot, kin spits, aangezicht lang, kleur 
gezond: — 

Werd 21 Juni 1883 door het gerechtshof te Arubem wegen3 
moedwillige mishandeling, verwonding en doodslag tot6jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is 21 'Juni jl. uit de strafgevangenis te Gorinchem ont
slagen en zal na eerst nog 14 dagen subsidiaire gevangenis
straf te hebben ondergaan, zich ter ontvangst harer uitgaanskas 
naar Zwolle begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was als reinig-
ster werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

Geheim Register. [Zevende aflevering.] 
Achtste jaargang. ° 
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. N*. 946. SCUOTTING, Pleter, oud 48 jaar, barbier, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Delft, laatst gewoond 
hebbende - te Antwerpen, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus breed, mond ge
woon , kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland, 4 Oct. 1867 en 12 Oct. 1871 en door de rechtbank 
te Rotterdam, 13 Juli 1883, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 3 jaar en 4 maanden, 3 jaar gevangenisstraf en 
1 jaar celstraf. 

Hij wordt 7 Juli a, s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer

maker werkzaam. 
Hij kan schrijven. 

N°. 947. THOMAS, JToscph, oud 26 jaar, werkman, 
ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond ge
woon , kin. rond, knevel bruin, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , 4 vingers der rechterhand binnenwaarts gebogen: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam 29 Nov. 
1879 wegens mishandeling, 16 Feb., 11 Aug.-en 29 Sept. 
1882, wegens rebellie, schennis der eerbaarheid en dronken
schap ; door het gerechtshof te Amsterdam 14 Nov. 1882 en 
18 Januari 1888, wegens wederspannigheid en medeplichtig
heid aan diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 45 dagen en 
4 maanden celstraf, 14 dagen gevangenisstraf, 2 jaar celstraf 
en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 Juli 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 bij den 
huisdienst werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 948. SCHEEBES, Johanncs Wilhelmus, oud 44 
jaar, sjouwer, gehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam , 
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laatst gewoond hebbende te Meppel, lang 1.68 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd en kin rond, neus en mond 
.groot, baard zonder 1 aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft 
een liesbreuk en is op de armen getatoueerd: — 

| Werd veroordeeld: door de rechtb. te Assen, 21 Juli 1885, 
28 Juni en 24 Mei 1887, wegens mishandeling en tweemaal 
wegens diefstal f respectievelijk tot 15 dagen celstraf en twee 
maal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Oroningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Meppel begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
hnlsen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 949. S N I J D E R S , B a n l e l , oud 54jaar,kleermaker, 
ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1,60 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd 
hoog, oogen bruin, neus dik, mond breed, kin rond, knevel 
zwart, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld; door de rechtb. te Amsterdam, 2 Aug. 
1859, 11 Febr. 1863, 8 April 1868 en 6 Aug. 1873 wegens 
zakkenrollen; 2 Juni 1880 wegens diefstal en door het ge
rechtshof te Amsterdam, 19 Juli 1887 eveneens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 3 jaar, tweemaal tot 5 jaar, tweemaal tot 
6 jaar en 8 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Juli a. s. nit de strafgevangenis te Amsterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. | 

N°. 950. B03TOÉ, J e a n B e r t r a n d , oud 57 jaar, wever, 
gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond 
hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, mond gewoon, 
kin'breed, baard grijzend, aangezicht ovaal, kleur gezond:— 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam in 1851. 
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1860, 1868 en 1872 wegens diefstal; in 1878 wegene poging 
tot inbraak en 8 Juli 1887 wegens diefstal, respectievelijk tot 
2 , 5 , 2 jaar, 2 jaar en 6 waanden, 6 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij -wordt 23 Juli a. 8. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Kieuwer-Amstel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N*. 951. GROOT, Berend d e , oud 45 jaar, scharen-
slijper, gehuwd, Protestant t geboren en laatst gewoond heb
bende te Meppel , iang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de recbtb. te Assen, 5 Sept. 1864 
en 10 Oct. 1866 wegens rebellie; 29 Maart 1865 en 28 Febr. 
1866 wegens mishandelingj 1H Nov. 1878 wegens diefstal; 
door 'den krijgsraad te Samarang 27 Maart 1871 en door het 
gerechtshof te Leeuwarden 23 Juli 1884 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 15 dagen, 1 jaar , 6 weken en tweemaal 15 
dagen celstraf, 3 jaar kruiwagenstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

- Hij wordt 23 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeutoard&i 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Staphorst begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

ï\ö. 952. HOOGII, Abraham Petros d e , oud 27 jaar, 
timmerman, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.80 meter, haar en 

(-wenkbr. bruin ,• voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang en 
.dik j mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, 
.kleur gezond:, —• s • x 't. i 

* 'Werd 'veroordeeld:'door; de rechtb. te Rotterdam, 2 Juli 
1872 en 6 April'1875 wegens diefstal; door bet gerechtshof 
,te 'sGravenhage^Q. Aug. 1883 wegens oplichting en 24 Juli 
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1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 5 maanden 
en 14 dagen gevangenisstraf, 4 maanden celstraf en 5 jaar 
tuchthuisatraf., 

Hij wordt 24 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuicarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaacskas naar 
Schiedam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Bij was als wever 
werkzaam. H | 

Hij kan schrijven. 

NQ. 953. MELIESTE, Johanna , oud 51 jaar, werkster, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Burgsluis, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.57 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en moud gewoon, 
kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Rotterdam, 10 April 
en 4 Sept. 1877 en 27 December 1878, door die te Haarlem 
10 Nov. 1887, door die te Rotterdam 10 Juli 1888, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 3 maanden en 
Va jaar celstraf, 6 maanden, l'(j jaar, 9 maanden en 1 jaar 
gevangenisstraf 

- Zij wordt 25 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was waschvrouw. 

Zij kan schrijven. 

K°. 954. H.4L, Zacharlas Abraham v a n , oud 57 
jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Breda, lang ,1.76 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogenjblauw, neus lang, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Breda, 8 Januari 
3869 wegens gewelddadigheid tegen de politie, door het ge
rechtshof te 'sHertogenboseh , 29 Juli 1884 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 14 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tucht
huisstraf. • 

Hij wordt 29 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
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ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

..Zijn gedrag in de gevangenis, was goed, hij is sluw. Hij 
was werkzaam met het snijden van kleeding. 

Hij kan schrijven. 

*• N°. 955. KUEIV, Cornells, oud 31 jaar, meubelmaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage ,• laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.705 meter, haar donker
bruin , wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen donkerbruin , 
.neus groot, mond-gewoon, kin rond, Daarzonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond; — 
• Werd veroordeeld: door de recbtb. te Rotterdam wegens 
misbruik van vertrouwen en tweemaal wegens diefstal; door 
het gerechtshof te 's Gravenbage, tweemaal wegens diefstal 
en eens wegens valschheid in geschriften en door de rechtb, 
te Dordrecht 10 Juli 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 
Va jaar .en 4 maanden celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, ViJaar 

celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 1ji jaar celstraf en 5 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Juli a. 0. uit de strafgevangenis nabij Zeiden 
ontslagen en zal 2ich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was 
meubelmaker. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 956. OÜWEHHJËKK, t e enderf J a c o b u s , oud 
31 ~-jaar, schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Leiden, lang 1.65 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de reeb. tb. te 'sGraveohage, 29 
Nov. 1877 wegens het toebrengen van slagen, 2 Febr. 1882 
en 14 Aug. 1883 wegens diefstal; door het gerechtshof te 
's Gravenhage 1 Mei 1882 en 10 Juni 1885 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 3 dagen, 2 maal tot 3 maanden en 1 jaar 
celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij ia den 2 Juni jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Leiden begeven. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 957. TEEFFEM3V, -Tohannes v a n , oud 53 jaar, 
stroohoedenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 
Oijen, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.78 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd smal, neus 
en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 

"Werd 17 Juni 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens medeplichtigheid aan bedriegelijke bankbreuk tot 6 
jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is den 2 Juni jl. na gratie bekomen te hebben uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

• N°. 958. J A N S S E N , Henrl K a r t o n s , oud 39 jaar, 
winkelier en huurkoetsier / gehuwd, Protestant, geboren te 

G'eheitn Zetter. [ A ^ t a t e aflevering.] 
Achtste jaargang, \ ° J 
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Axel, laatst gewoond hebbende te Bergen op Zoom, lang 
1.80 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen 
blauw , neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 2 Oct. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 
wegens gewelddadigheid tegen eeu agent van de gewapende 
macht tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 4 Juli jl, uit de straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Rozendaal begeven, 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was 
reiniger. 

Hij kan schrijven. 

K°. 959. SCUEUKKOGEL, W i l l e m , oud 48 jaar, 
werkman, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Schiedam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal f oogen blauw , neus en mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 10 December 1^81 door het gerechtshof te 's Graven-
hage wegens moed willigen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 
• Hij genoot 5 maanden afslag, is 13 Juli jT. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Schiedam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was reiniger. 
Hij kan schrijven. 

K°. 960. DREESSEN, A a l t , oud 37 jaar, colporteur, 
gehuwd, Protestant, geboren te Harderwijk, laatst gewoond 
hebbende te Arnhem, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd plat, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin 
spits, baard zooder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: in 1870 door den krijgsraad te Haarlem 
.wegens :diefetalr-ian>Aug. 1879 door de rechtb. te Arnhem, 
|n rAprÜr-1880 en .6 Maart 1888 door de gerechtshoven te 
*s Hertogènbosch en Arnhem, telkens wegens valschheid in 
geschrift, respectievelijk tot 3 en 1 jaar, 18 maanden en 1 
jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 
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. Hij is 23 Juni jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en heeft aldaar zijn uitgaaoskas in ontvangst genomen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed^hy ie eluw. Hij 
plakte zakjes en maakte matten. 

- Hij kan schrijven. 

N°. 961. MEIJT, Dirk van der» oud 42jaar, visscher, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Katwijk aan Zee, laatst 
gewoond hebbende te Scheveningen, lang 1.64 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus 
spits, mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, ia lijdende aan St. Vitusdans: — 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Leiden 25 Jan. 1861, 
22 Dec. 1863, 29 Jan. 1864, 10 Febr. en 22 Dec. 1865; door 
het provinciaal gerechtshof in Zuidbolland 13 Maart 1868, 
7 Aug. en 5 Nov. 1874; door het gerechtshof te 'sGraveahage 
2 Oct. 1884, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 14 dagen 
en 4 maanden gevangenisstraf, 2 en 6 maanden celstraf, 18 
maanden gevangenisstraf, 6 en driemaal 5jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 2 maanden afsla», wordt 3 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaaoskas naar Katwijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was aan
houdend ziek. 

Hij kan schrijven. 

N°. 962. L.EEUWEIV! J a n van f oud 58 jaar, arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren te Bedum, laatst gewoond 
hebbende te "Winschoten , lang 1.76 meter , haar grijs, wenkbr. 
blond, voorhoofd en kin rond, oogen grijs, neus spits, mond 
groot, baard grijs, aangezicht smal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 27 Juli 1887 door de rechtb. te Win
schoten, wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf, na te voren 
reeds twee vonnissen te hebben ondergaan van 8 en 12 jaren 
tuchthuisstraf, eveneens wegens diefstal. 

Hij wordt 11 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Winschoten begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
bulzen. 

Hij kan schrijven. 

3S°. 963. MOKCAARTS, Hendrik J o s e p h u s Jofaan-
n e s j oud 55 jaar, bediende, ongehuwd, Protestant, geboren 
te Haarlem, laatst gewoond .hebbende te 'sHertogenbosch, 
lang 1.66 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd" hoog, 
oogen bruin, neus dik, mond klein," kin rond, baard zonder, 
aangezicht smal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —' 

: Werd 23 Dec. 1869 door het provinciaal gerechtshof in 
Noordbrabant wegens moord tot 20 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 12 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis té Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Assen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis is zeer goed. Hij was reiniger. 

. Hij kan schrijven. 

N°. 964. H&HLER, J ö h a n n e s , oud 31 jaar, logement
houder , ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiburg 
in "Westphalen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond; — 

"Werd 11 Nov. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. • - *"••'" 

Hij wordt 13 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
"ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was reiniger. 
Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

. NV965. SCHttMAMY JToseph, oud 54 jaar , kramer, 
weduwnaar, Róomsch-Katboliek, geboren te Ottersum (Lim
burg), laatst gewoond hebbende te Roermond , lang 1.72 meter, 
haar en wenkbr.{blond,1voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
jgewoon, mon& jklein; kin rond, baard zonder, ; aangezicht 
breed, kleur gezond , ziet scheel: — 
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Werd veroordeeld: 7 Nov. 1854 door het hof van Assisen 
te Kleef, -wegens diefstal; 5 Juni 1867 door de rechtb. te 
Roermond, wegens verwonding; 17 Jan. 1868 door die te 
Tongeren (België) en 10 Febr. 1870 door het provinciaal ge
rechthof in Limburg, wegens moddwilligen doodslag, respec
tievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 1 maand celstraf, 4 maanden 
gevangenisstraf en 20 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt Ï4 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Mook begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was reiniger. 

Hij kan niet schrijven.'" 

N°. 966.' E M H E N E S , G e r a r d n s v a n , oud 50. jaar , 
arbeider, gehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren en laatst ge
woond hebbende te Maastricht, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, heus gewoon f 
mond klein , kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: 31 Dec. 1864 door den krijgsraad in de 
7de milit. afd., wegens vernieling van een gebouw; 14 Maart 
1876 door de rechtb. te Maastricht, wegens mishandeling; 
13 Nov. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens 
moedwilligen manslag, respectievelijk tot 1 jaar en 3 dagen 
gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hg wordt 15 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar t 
Maastricht begeven. 

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

Hij kan -niet schrijven.. 

N°. 967. H U R K , P e t r o s « e r a r d u s van d e n , oud 29 
$ jaar , zeilmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te 

's Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.50 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen 
grijs, neu3 en mond groot; kin spits, baard blond, aangezicht 
vol, kleur gezond: — ~ 
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.- "Werd veroordeeld: 17 Jan. 1883 en 12 Febr. 1884 door da 
rechtb. te Amsterdam; 7 Aug. 1887 door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot x 
183 dagen celstraf, -3 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar •„ 
Amsterdam begeven. t 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte garen 
knoopen. * 

Hij kan schrijven. 

H \ 968. W E S T U A M P , Gerard Hefn r l cb , oud 39 
jaar , zeilmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en t 

laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, d 
haar en .wenkhr.-bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus r, 
lang, mond breed, kinrond, kneveldonker, aangezicht ovaal, ! 
kleur gezond: — -

Werd veroordeeld: in 1871 door de rechtb. te Rotterdam; a-
in 1881 door die te Amsterdam ; in 1884 door het gerechtshof af 
te 's Gravenhage en 23 A-ug. 1887 door dat te Amsterdam, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen, 1 jaar f„ 
en 3 maanden celstraf en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf. 8f 
, Hij wordt 26 Aug. a.!s. uit de strafgevangenis te Amsterdam, 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is ontevreden 
en brutaal. Hij naaide zakken. 

Hij kan schrijven. r , 
id 

K°. 969. B A I J A , J a n Wijn and J u l l u s , oud 40 jaar, a> 
kleermaker , g e h u w d , Roomsch-Katholiek, geboren te Maas- iQ 

t r i ch t , laatst verpleegd te Veenhuizen i ' - lang 1.70 meter , 
haar en wenkbr. b ru in , voorhoofd smal , oogen gri js , neus im 
gewoon , mond klein , kin rond, baaTd zonder, aangezicht Q 
ovaal , ^ l e ^ V ' ^ ^ 4 | J t 5 & - f i » a .*.-•-• -"• •"•.-rrfJ WÊÈÊÊ ' "te 
:.•• Werd sverpordeeld :-? door de rechtb. te Maastricht, 18 Ju l i i n 

1871,30, Maart 1472, 12 Sept. 1877 en 11 Dec. 1882, wegens 1 
landlooperiJL.en.nbedelarij ; :-7 Febr. 1877 wegens diefstal; 15 
Febr.-.1882,Twegens.!>misbruik van . vertrouwen; door die .te 
Roermond 25 Juni. 1878'en door het gerechtshof te's Hertogen-
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bosch 10 Jan. 1883 wegens bedelarij en door dat te Leeuwarden 
27 Aug. wegens bedreigiDg met moord, met bevel om eene 
voorwaarde te vervullen, respectievelijk tot 14 dagen celstraf, 
14 dagen, 3 en 6 maanden gevangenisstraf, 2 maanden, 183 
en 45 dagen celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Bij wordt 27 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Maastricht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 970. B B E U E R , Cocnraad , oud 50 jaar, sloten
maker , ongehuwd, Roomsch-KathoUek, geboren te Aken en 
laatst gewoond hebbende te Wijk (Maastricht), lang 1.76 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
lang , mond klein , kin apita , baard zonder, aangezicht ovaal , 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het hof van Assizen te Aken, 10 
Jan. 1880 en 23 Oct. 1872; door het Landgericht te Aken , 
19 Maart 1879 en door het gerechtshof te 's Hertogenbosch , 
29 Aug. 1881, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot twee
maal 5 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar gevangenisstraf eu 8 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijk3 gebracht. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 971. M E I J E R , Gerr i t J a n , oud 20jaren, boeren
knecht en opperman, ongehuwd, Protestant, geboren te Laren 
(Gelderland), laatst zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur 
gezond : — 

Deze persoon neemt herhaaldelijk valsche namen aan; onder 
zijn wiren naam werd bij, op 1 Febr. 1883, door de rechth. 
te Zutphen, wegens diefstal, veroordeeld tot 6 weken ge-
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vangenisstraf; — onder den naam van Verhard DENGE-
R U K , door de rechtb. te Almelo, op 26 Maart 1889, wegens 
huisvredebreuk (poging tot diefstal ?) tot 14 dagen gevangenis
straf; — onder den naam van Pleter HAKfiEBROEK, 
door dezelfde rechtb., op 26 April 1889, wegens diefstal, tot 
3 maanden gevangenisstraf. 
; Hij wordt 9 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Almelo 
ontslagen en zal aldaar zijne uïtgaanskas in ontvangst nemen. 
. Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als haspelaar 

werkzaam» 
Hij kan schrijven, spreekt moeilijk en stottert een weinig. 
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KV972. HOOGLAND, J a n CocnrnaJ , oud 33 jaar, 
steendrukker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar, weokbr. 
en oogen bruin, voorhoofd boog, neus dik, mond breed, kin 
spits, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Amsterdam, 
11 Jun 1878, door de rechtbank te Amsterdam, 6Juli 1882, 
door het gerechtshof te Amsterdam met gedeeltelijke vernie
tiging van het vonnis der rechtbank aldaar, 30 Aug. 1887; 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden 
celstraf, 5 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeveD. 

Zijo gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte kar
tonnen doozen. 

Hij kan schrijven. 

K°. 973. BERNART, Maria JTosenlm, oud 47 jaar, 
werkster, weduwe, Boomscb-Katboliek, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.58 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen biauw, neus klein, 

mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 
Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam 2G Sept. 

1883, door het gerechtshof te Amsterdam, 3 Oct. 1877, 31 
Jan. 1883 en 22 Nov. 1887, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 2 en 4 maanden celstraf 
en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 6 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. ) 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met 
breiwerk belast. 

Zij kan schrijven. 

NV974. OBER, W i l l e m , oud 23 jaar , schilder, on
gehuwd , Protestant, geboren te Delft, laatst gewoond hebbende 
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te 's Gravenhage, lang 1.67 meter, haar, wenkbr., baard 
en knevel blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus breed, 
mond gewoon , kin rond , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
13 Oct. 1£84 en 2 April 1885, wegens diefstal, door de rechtb. 
te Alkmaar, wegens wederspannigheid, respectievelijk tot 4 
maanden en 1 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 
• Hij wordt 20 Sept. a. s.uit de strafgevangenis te Rotterdam 

ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hoorn 
begaven. . 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 975. KOKS, Johannes, oud 25 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Schoten , laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, haar, 
wenkbr., baard en knevel bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal,' kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 20 
Oct 1886 wegens diefstal en valschheid in geschrift, door de 
rechtb. te Haarlem , wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar 
en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is listig en 
sluw en geneigd anderen tot verkeerde daden aan te zetten. 
Hij was belast met erwten te verlozen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 976. MOLT, Hendrikns JTohannes, oud 22 jaar, 
zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog , oogen blauw, neus gewoon , mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld door den Krijgsraad te Haarlem, 28 Met 
en 15 'Juni 1886 wegens rebellie en mishandeling; in 1879, 
1880, '1884 en 1885 wegens diefstal; in 1886 wegens rebellie 
en door den krijgsraad te Haarlem 15 Sept. 1887 wegens dienst
weigering, respectievelijk tot tweemaal 3 maanden en 15 dagen 
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celstraf, 2 jaar gevangenisstraf; 9 en 4 maanden en 45 dagen 
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij -wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uïtgaanskas naar 
Amsterdam .begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was belast 
met erwten, te verlezen. 

N°. 977. FRANSMAN! Salomon, oud 29 jaar, koopman, 
gehuwd , Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam,. lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog , oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezoüd: •— 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 15 
Juli 1884 wegens valsche getuigenis; door hetzelfde hof 4 Oct. 
1887 bekrachtigd het vonnis der rechtb. te Amsterdam dd. 26 
Aug. 1887, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 24 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte Rottan 
•verbanden. 

Hij kan schrijven. 

N°. 978. HARTMAN, Corneïls Adr iaans ,oud 36 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.50 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus breed, mond 
gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te'Amsterdam 9 Mei 
1876 en 26 Juni 1878 wegens diefstal; 26 Juni 1878 wegens 
bedreiging met brandstichting; door het hof te Arnhem 23 
Dec. 1884 wegens bedreiging met brandstichting en moord, 
vervolgens herhaaldelijk -wegens bedelarij en landlooperij, res
pectievelijk tot 45 dagen en 3 maanden celstraf, 2 jaar ge
vangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. ' 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 24 Sept. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als spoeler 
werkzaam. . . 

Hij kan schrijven» 

N°. 979. BOER, Hllïebrand D o n w e i de , oud Cl jnar, 
arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren e» laatst 
gewoond hebbende te Bolsward, lang 1.60 meter, haar grjjs-
achtig, weakbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw* neus 
spits, mond klein, kin rond-, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 
' Werd veroordeeld; door bet provinciaal gerechtshof in Noord-
holland 18 Jan. 1864; door de recbtb. te Leeuwarden, 5 Dec. 
1874, 8 Dec. 1877, 6 Maart 1880 en 17 Maart 1883; door 
.het gerechtshof te Leeuwarden 22 Sept. 1887 ia hooger beroep 
van een vonnis der rechtbank aldaar dd. 22 Sept. 1887 telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, twee
maal 2 jaar, IV, en 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Sept. a. B. uit de strafgevangenis to Qroningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
.Bolsward begeven, . 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij maakte stroo-
hulzen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 980. KOU., J a c o b , oud 20 jaar, zonder beroep, on
gehuwd , Protestant, geboren te Menaldum, laatst gewoond 
hebbende te Leeuwarden, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond; beeft litteekens van klieren aan den hals: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden, 21 
Febr. 1885, 2 Juli 1887 en 15 Sept 1888, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk -tot 2 jaar en tweemaal tot 1 jaar ge* 

'vangenisstrar. *• 
Hij wordt 30 Sept a.s. uit de strafgevangenis \$Qroningm 

ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leeuwarden 'begeven. -'-"XV 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij maakte 
stroohulzen.'"'.\rr" -; -"*};"...-";";" 

Hij kan schrijven.- -•-••• 

I 
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K°. 981. ONZENOORD, Pctronella v a n , oud 50jaar, 
naaister, gehuwd, Roomsch-Katboliek, geboren te Gormcbem 
lnatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1,59 meter, 
baar en wenkbr. blond, voorhoofd rond , oogen grijs , neus 
en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur ge
zond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te 's Gravenhage, in 
1883, wegens valschbeid in geschrift f 30 April 1888 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 1 jaar gevange
nisstraf. 

Zij wordt 30 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst barer uitgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met buis* 
dienst belast. 

Zij kan schrijven. 
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N°. 982. K O I X A A R D , H e r m a n a s , oud 34 jaar, wever, 
ongehuwd, Roorasch-Katboliek , geboren en laatst gewoond 
hebbende te Haarlem, laDg 1.645 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd laag, oogen donkergrijs, neu3 spits, moDd klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Haarlem, 27 Juni 1867, 
21 Sep't. 1871, 11 Dec. 1873, 22 Nov. 1877 en .8 Aug. 1819; 
door gerechtshof te Amsterdam, 18 Juli 1882 en 27 Juli 1886, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 8 dagen gevange
nisstraf, 3 en driemaal tot 1 jaar celstraf, 2 en 3 jaar gevangenisstraf. 
' Hij is 27 Juli jl . uit de strafgevangenis nabij Zeiden 

ontslagen en naar de strafgevangenis te 'sGraveohage over
gebracht alwaar hij -nog 3 maanden gevangenisstraf moet 
ondergaan, tot welke straf hij bij vonnis van de rechtbank 
te Haarlem dd. 28 Oct. 1886 is veroordeeld; en zal daarna 
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven. 

Zij n gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was opperman. 
Hij kan schrijven. 

N°. 983. FORST, F a a l , zich noemende Robert van 
KEMPEN, oud 34 jaar, slotenmaker , ongehuwd, Roomsch-
Katholiek, geboren te Woningen, laatst gewoond hebbende 
te Keulen, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd breed, oogen bruin f neus klein en dik, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 2 Oct. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
diefstal tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij heefteen 
sluw en wraakzuchtig karakter- en is een zeer gevaarlijk, niet 
te vertrouwen persoon. Hij was als bobijner werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 984. SCHKITSBACH, He lnr ich , oud 41 jaar , 
groentenhandelaar, fioomsch-Katholiek, weduwnaar, geboren 
te Bach, laatst gewoond hebbende te Duisburg, lang 1,65 meter t 
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haar, weakbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus dik en 
breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd 2 Oct. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
diefstal tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wórdt 2 Oct. n. s. 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 reiniger. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

R\ 985. B U H D E , J o h a n H e n d r i k , oud 69 jaar, 
zonder beroep, Protestant, ongehuwd, geboren te Amsterdam, 
zonder vaste woonplaats, lang 1,76 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gebogen, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

- "Werd veroordeeld: 7 Mei 1861 door bet provinciaal ge rechts
bof in Noordholland, wegens diefstal, 8 Aug. 1876 door het 
gerechtshof te Amsterdam, wegens oplichting, en 3 Oct. 1883 
door het zelfde hof wegens landlooperij en diefstal, respec
tievelijk tot 8 jaar tuchthuisstraf, 6 jaar en 8 maanden 
gevangenisstraf en 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 3 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas naar 
Sloterdijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij heeft een 
valsch en sluw karakter. Hij was als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 986. VEERMAN, ClirUUaan H e n d r i k , oud20 jaar, 
smid, Roomsch-Katholiek , ongehuwd, geboren te Norg , laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.83 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, 
mond gewoon, kin spits, baard wassend , aangezicht ovaal, 
kleur bleek, heeft een litteeken op de rechterwang: — 

• Werd veroordeeld : in 1882 en 29 Maart 3 S88 door de recht
bank te Amsterdam; 7 April 1886 door het gerechtshof te 
Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot2jaar 
en 18 maanden gevangenisstraf en 4 maanden celstraf. 
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Hij wordt 5 Oct. 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 verlas erwten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 987. AltfgLOO, Gerrlt D i r k , oud 28jaar, draaier, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Arnhem, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar, wenkbr. en 
oogen bruin , voorhoofd hoog , neus breed, mond gewoon , 
kin lang, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 1 Maart 
1885 wegens diefstal en mishandeling endoor het gerechtshof te 
Amsterdam 4 Oct. 1887 met gedeeltelijke vernietiging van het 
vonnis der rechtbank te Amsterdam, dd. 26 Aug. 1887 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenis
straf. 

Hij wordt 8 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte Rottan 
verbanden. 

Hij kan schrijven. 

N°. 988. V E T , Barend, oud 31 jaar, koopman, gehuwd , 
Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
lang 1.63 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus groot, mond gewoon , kin rond, baard 
zonder, aangezicht vol, kleur gezond; is hard hoorig en be
lemmerd in de spraak: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam in 
hooger beroep , 19 Januari 1885 wegens diefstal, door hetzelfde 
hof 4 Oct. 1887, met gedeeltelijke vernietiging van het vonnis 
der rechtbank te Amsterdam dd. 26 Aug. 1887 , wegens heling, 
respectievelijk tot 18 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt. 8 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven.^:,-'--
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2ijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte vuur-
makers en vlocht biezeu. 

Hij kan schrijven. 

• N°. 989. EI&I\GA, Broer, oud "37 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Anjum , zonder vaste woon
plaats, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. -bruin, voorhoofd 
smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein , kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Leeuwarden, 
13 Sept. 1877 en 9 Febr. 1884 "Wegens diefstal, respectievelijk 
tot 2, jaar cel en 6 jaar tucbtbuisstraf. 

Hij genoot 4 maanden afslag, wordt 12 Oct. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Hardegarijp» gem. Tietjerkste-
radeel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 990. GOOFROIJ, JTean Hendrik, oud 64 jaar, 
horlogemaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Gurinchem, laatst gewoond hebbende te 's Hertogenbosch, 
lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus en mond groot, kin lang, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur bleek; — 

Werd veroordeeld:. 31 Aug. 1870 door de rechtbank te 
Gurinchem en 22 Mei 1888 door die te 's Hertogenbosch, 
wegens diefstal respectievelijk tot twee jaar en 18 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 12 Oct. a. s. uit de strafgevangenis ie V Eet' 
togenèosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. . , - - , . 

'Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij lapte kleereo. 
.Hij kan schrijveiuV^ .-f'.. ^ 

R°. 991. WELBAAT, P a u l u s , oud49jaar,kleermaker, 
gescheiden, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Haarlem , lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, 
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voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond breed , 
kin rond, baard zonder, aangezicht schraal, kleur bleek, 
is pokdalig: — . . . 

"Werd veroordeeld: ia 1852 ed 1853 door de rechtbank te 
Haarlem, in 1857 door die te Alkmaar, in 1859 door die te 
Zwolle, in 1873 door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland, ia 1879 ea 1881 door de rechtbank te Amsterdam, 
6 Dec. 1883 door die te Haarlem ea 9 Oct. 1888 door het 
gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf, 3 maanden 
celstraf, 3 en 5 jaar gevangenisstraf, 2 en 1 jaar en 6 maanden 
celstraf, 3 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Oct. a. s, uit de strafgevangenis te Amsterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskasïn ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 992. KWDRrELO, Abraham , oud 40 jaar , arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Wolfaartsdijk, laatst 
verpleegd te Ommerschans, lang 1.55 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot -, mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: herhaaldelijk wegens landlooperij en 
13 Oct. 1881 door het gerechtshof te Arnhem , wegens poging 
tot doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 13 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner ultgaanskas naar 
Zwolle begeven. 

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

Hij kan schrijven. , 1 " **•**• '*JH3 

N°. 993. SCHUIT, N a t h a n , oud 28 jaren , kleermaker, 
ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1:70 meter, haar, 'wenkbr.én oogen bruin, 
voorhoofd hoog, neus lang .en spits; mond breed, Jan rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur -gezond-: i*— TV U i :«, 

B"7 
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"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 
7 Maart 1878, 14 April 1880 en 10 Januari 1883; door het 
gerechtshof te Amsterdam, 23 Aug. 1887, telkens -wegens 
diefstal, respectievelijk tot 9 maanden celstraf, 2 , 4en2jaar 
gevangenisstraf. 

Bij wordt 18 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 't Hertogen* 
bosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was slecht. Hij is aanmatigend 
en brutaal. 

Hij kan schrijven. 

N°. 994. TULl .ENEBS, Theodorus Tlmolhcus , oud 
40 jaar, zonder beroep , weduwnaar , Roomsen-Katholiek , 
geboren te Lemmer , laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 
1.70 meter, haar wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd en neus 
breed, mond gewoon , kin rond , baard zonder , aangezicht 
ovaal, kleur gezond, zijn rechterbeen is stijf en hij is bijziende: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem wegens 
insubordinatie, door de rechtbank te Zutphen, 3 Oct. 1883 
wegens landlooperij*, door die te Assen 8 Juli 1884, wegens 
bedelarij; door het gerechtshof te Leeuwarden 23 Oct. 1884 
wegens bedreiging- met brandstichting, respectievelijk tot 5 jaar 
kruiwagen straf, 14 dagen gevangenisstraf en 1 maand celstraf 
met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt 23 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Saxbierum, gem. Barradeel begeven. 

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

N°. 995. HOOGESTECER, J o o s t , oud 33jaar .kleer
maker , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Kloetingen, 
laatst gewoond hebbende te Goes, lang 1.60 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus groot, mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
• "Werd veroordeeld : door de rechtbank te Goes , 7 Sent. 1868 

en 3 Maart 1873; door het proviociaal gerechtshof in Zeeland, 
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19 Januari 1875; door bet gerechtshof te 'sGravenhage 
28 Juni 1879 en 30 Oct. 1884 , telkens wegeus diefstal, respec
tievelijk tot 2 jaar en 179 dagen gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 
4 jaar gevangenisstraf en tweemaal 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 30 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner u'ttgaanskas naar 
Bergen op Zoom begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, bij heefteen onte
vreden en twistziek karakter. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 996. H U n A X S , Karel Danie l , oud 26 jaar, 
photograaf, ongehuwd, Protestant, geboren te 's Hertogen-
boscb , laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.58 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen bruin, neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard zwart, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Hertogenbosch 
11 Sept. 1879, wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Her
togenbosch , 4 Juli 1881 wegens valschheid in geschrift en 
door dat te Amsterdam, 1 Mei 1888 wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar en 18 maanden celstraf en 1 jaar en 
6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 31 Oct. 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. 
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N°. 997. TOBIAS, F i e t c r J a c o b u s , oud 35 jaar, ma
chinist, ongehuwd, Roomsen-Katholiek j geboren en laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.80 meter, haar en 
wenkbr. rossig, voorhoofd hoog, oogen,.bruin, neus en mond 
gewoon,, kip rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is pokdalig en kaalhoofdig: -^ 

"Werd. veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage t 
9 Juli 1886 en 6 Oct. 1888 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 10 Oct. j l . uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wal goed. Hij trok pluksel. 
Hij kan schrijven, 

- - N°i 998, PASTOOR , Ar noldas Her manu* , oud 30 jaar, 
machinist, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Kotter-
dam, laatst gewoond hebbende te Dordrecht, lang 1.69 meter, 
haar én wenkbr. blond, voorhoofd hoog, bogen grijs, neus 
en mond. gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

.Werd veroordeeld.:, doof de fechtb. te Dordrecht, 12 Öct. 
1883 en 21 Nov._1884; doof het gerechtshof te *sHertogeh-
bosch, 1 Dec. Ï886 en doof dat té *s Gravenhage 26 Juli 
1888, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 3 
maanden celstraf en tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 22 Oct. jl. uit de strafgevangenis te 's (fravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Dordrecht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij deed dienst als 
stoker hij den machinist. 
t' Hij kan Schrijven. ' 

1 M°. 999. A L T E B , Abraham , oud 51 jaar, vleeschhou-
werskneebt, weduwnaar, Israëliet, geboren en laatst gewoond 
"hebbende 'te *s Gravenhage, lang 1.65 meter, haaf, wenkbr. 
en baard zwart, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond 
.groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaal-
hoofdig : — * 

Geheim Register. [Elfde aflevering.] ". 
Achtste jaargang, .' t " " u o «"OYOI^Ö-J 
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"Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te 's.Gravenhage, 
23 Nov. 1870 en door dat te Arnhem 22 Dec. 1888, wegens 
diefstal, respectievelijk .tot 3 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 26 Oct. jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en zal zich ter ontvanst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage 
begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, 'Hij is sluw. Hij plakte 
zakjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1000. B I JUT, GalUelmvs Alol js las v a n , oud 23 
jaar, zonder beroep, ongehuwd,Roomsen-Katholiek, geboren 
te Antwerpen, laatst gewoond hebbende te 'sHertogenboscb, 
lang 1.66 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd 
boog, neus spits, mond en kin breed .baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur bleek; — 

-Werd veroordeeld; door den zeekrijgsraad aanboord van 
Zijner Majesteits Wachtschip te 'Willemsoord, 6 Dec. 1883, 
•wegens desertie en mishandeling; door den Zeekrijgsraad a/b. 
van Zr. Ms. Stoomschip Sommelsdijk, 7 Mei 1888, wegens 
feitelijke wederspannïgheid, respectievelijk tot 1 jaar celstraf 
en 1 jaar en 6 maanden militaire gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij hield zich bezig 
met het pluizen van katoen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1001. SCHUADER , Dirk-, oud 38 jaar, vUcbkooper 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.75 meter, baar en wenkbr. blond, voor
hoofd boog, oogen blauw , neus plat, mond en kin breed , 
baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, is kaalhoofdig; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 29 Maart 
1882; door het gerechtshof te Amsterdam 15 Februari 1887, 
met vernietiging van bet vonnis der rechtb* te Amsterdam 
dd. 28 Dec. 1886, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar 
celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 
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Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 20 Nov. a. s. uit de 
strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht spart 
voor loopers. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1002. HEIJDEN , Hendrlku» van der , oud 44 jaar, 
sigarenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Steenwijk, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.72 meter, haar en 
•wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, mond 
groot, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden in 
1877 en in 1879 en door dat te 's Hertogenbosch, 14 Nov. 
1883 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar celstraf, 
5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangat zijner uitgaanskas naar Win
schoten begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1003. CJEBOSCH, Helnrlch, eigenlijk genaamd VER
KERK , PsTEit, oud 28 jaar, kelner, ongehuwd, Roomsch-
Katholiek, geboren te Keulen, zonder vaste woonplaats, lang 
1.68 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, 
neus gewoon, mond groot, kin spits, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te 's Gravenhage, 16 Mei 
1887 tweemaal wegens diefstal en door het gerechtshof te 
's Gravenhage 7 Juli 1887 wegens diefstal, respectievelijk tot 
6 maanden en tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te 's Graven
hage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij trok pluksel. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 
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._, É6. 1ÖÖ4- WAJXAABÏ, P le të r , oud 44 jaar, koopman, 
gehuwd, Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond heb
bende te Rotterdam > lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd laag, oogen grijs * neus gewoon, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, draagt 
een bril: ~* WÊÊ 

Werd veroordeeld: door bet provinciaal gerechtshof in Zuid
holland, 22 Januari 1864; door de rechtb. te Rotterdam, 
5 Sept. 18'6i; 2 Juli 1858 en 8 ï)ec. 1859; door het müitair 
gerechtshof.te Haarlem, 13 Aug.,1867, telkens wegens dief? 
stal; 'dóór bet gerechtshof te 'sGravenbage, 12 Auĝ . 188? 
degens heling, respectievelijk tot 3 jftar, 18 maanden,1JL 
dagen, Ê maanden, 5 en 3 ja&f gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Nov. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanakas in ontvangst nemen* 
: Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was aïs meubel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1005. W E I J E R , Hendr Ik d e , oud 43 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsch-Katboliek, geboren te Bergen, laatst 
gewoond hebbende te Castricum, lang 1.72 meter, haar, wenkbr. 
en baard rossig, voorhoofd , neus OD mond gewoon, oogen bruin, 
kin rond, aangezicht ovaal; kleur gezond:"— 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland, 10 April 1872 wegens valschheid in geschrift; door 
het gerechtshof te Amsterdam 6 Maart 1&76 wegens bedelarij 
en geweldplegiDg; 24 Maart 1880 en 2 Januari 1883 
met bekrachtiging van een vonni3 der rechtbank te Alkmaar 
wegens bedelarij; 6 April 1886 wegens bedelarij en schriftelijke 
bedreiging met brandstichting en 1 Oec. 1889 wegens diefstal, 
respectievelijk tot l '/3 jaar en 6 maanden celstraf, 1 maand, 
14 dagen en 2 maal 1 jaar gevangenisstraf. Hij is reeds zes
maal in de rijkswerkinrichtingen en vroegere bedelaarsgestichten 
verpleegd geweest. 

Hij wordt 1 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Castricum begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij maakte 
rozenkranzen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1006. HXOKEER*, F r c d e r i k , oud 49 jaar, zeeman, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 's Gravenhage, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, 
haar en oogen grijs, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
Meur gezond, heeft een litteeken aan den hals : — 
* "Werd veroordeeld: door het hoog militair gerechtshof, in 

1862, wegens doodslag; door de rechtbank te *s üravenhage, 
in 1875 en 1879, door die te Amsterdam in 1875 eu door het 
gerechtshof te ; Amsterdam, 1 Juni 1881 en '29 Nov. 1887, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 15 jaar tuchthuis-
straf , 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 6 maanden celstraf, 
3 jaar, 6 jaar en 8 maanden en 2 jaar gevangenisstraf, 
, : Hij wordt 3-Dec.' a.s. uit :de. strafgevangenis te' Rotterdam 
ontslagen en zal zich .ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. • , i .• " i %';&l * •' 

'ÏSSJSSÜ.•"'••' t w a a l f d e a ^ e r i ^ ] 



64 

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

Hij kan schrijven. 

tf°. 1007. L I T , J o h a n n e s Blartnus , eigenlijk genaamd 
Mar lnus F l o r l s L I T , oud 22 jaar, loopknecht, ongehuwd, 
Protestant, geboren èn laatst gewoond hebbende té *s Graven-
hage, lang 1.69 meter, haar en wènkbr. blond, voorhoofd 
hoog, óögeri grijs, neus groot, inond gewoon j kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: ~ 
Werd veroordeeld: door den krijgsraad in het 1ste militair 

arrondissement te 's Gravenbage, 30 Dec. 1886 j door de recht
bank te 's Gravenbage, 19 Nov. 1883, wegens diefstallen , 
telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te '* QrcwenTiage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was bij de 
waischerij geplaatst. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1008. A D A I K , J o h n , oud 54 jaar, hofmeester, 
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Belfort, zonder viste 
woonplaats, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
smal en hoog, 'öÖ^èn. ^rijé * ïftus tang , mond klein, kin spits, 
baard zónder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 10 Dec. 1884 door het gerechtshof te éVrnsterdam 
wegens diefstal tot 5 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 10 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagenen als vreemdeling óver'de grenzen des Rijks gebracht. 

-Zijn gedrag in de -gevangenis was vrij goed. -Hij is zeer 
^evaaifek 'en :sluw_ én wordt verdacht van zich onder een 
valschen 'naam • te liebb'en laten veröorcieelen. Hij Was als 
kleermaker ^èrkzaam. . 

Hij ïa'n Schrijven "en 'sprèèlrfc Jïhgëlscb. .',! . 

-N\ 1009/ U JONS j - J a m e s , ' oud 47 jaar, viscbkooper, 
^gehuwd," ̂ Protestante geboren en 'laatst gewoond ;hebbende 
te Londen, lang 1.65 meter, haar, wenkbr. en oogen grijs, 
voorhoofd smal, neus gewoon, mond klein, kin-rond , baard 
zonder, aangezicht bva^l,'kleur gezond: — 
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Werd 10 .Dec. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij .wordt 10 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is brutaal, 
sluw en valsch. Hij was als spoeler werkzaam. 

'Hij kan schrijven en spreekt Engelsch. 

N°. 1010. KRAWTZ, H e l o l e r , oud 44 jaar, schrijver, 
ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus smal, mond gewoon,kin 
rond, baard zonder , aargezicht ovaal, kleur gezond, draagt een 
pruik en zijn linkerarm is verlamd: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 
24 Mei 1876, wegens misbruik van vertrouwen; door het 
gerechtshof te Amsterdam, 19 Aug. 1876, 24 April 1877 , 
22 Aug. 1882, 18 Aug. 1886 en 13 Dec. 1887 telkens wegens 
valschheid in geschrift, respectievelijk tot 2 maal 3 maanden 
en eeo3 18 maanden .celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar 
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sloterdijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met scbryf-
werk belast. 

N°. 1011. BEUft , J o h a n n e s , 'oud 41 jaar, timmerman, 
gehuwd, Koomsch-Katboliek, geboren te Nibbixwoud, laatst 
gewoond hebbende te Hoorn, lang 1.70 meter, haar, wenkbr. 
en <haard bruin, voorhoofd laag-, oogen blauw, neus gewoon, 
mond groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond:.— • 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Hoorn, 22 Januari 
1864 en 1 Oct. 1873 wegens diefstal^; 7 'Aug. 1868 en 
28 "Januari .1870 wegens -mishandeling ; 'door 'het provinciaal 
gerechtshof in Noordholland ;9 Maart 1864 en 4 Maart 1870 
en door de-rechtbank ,1e Alkmaar 4 Dec. 1888 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 3 maanden , 1 jaar ,-6 .weken., tweemaal 
3 jaar, 2 jaar en -1 jaar-gevangenisstraf. 
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Hij wordt 19 Dec. a. 3. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvansfc zijner uitgaanskas naar 
Hoorn begeven.' 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1012. IiOHMAJtf, H e n d r i k J o h a n n e s P l e t e r , 
oud 17 jaar, zonder beroep, ongehuwd,Protestant, lang 1.56 
meter, haar,-wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus 
én mond gewcou, kin rond,~ baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een litttjeken op de linkerwang: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 
8 Nov. 1886 en 20 Juli 1888 wegens diefstal tot 1 jaar en 
1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 
. Hij wordt 20 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te *s Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht spart. 
Hij kan schrijven. 

1S°, 1013. VRIENT>S, J o h a n n e s J ü o e r t n s , oud 38 jaar, 
verver, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Grave, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam , lang 1.72 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd rond, wipneus, kin rond, 
knevel blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te 's Gravenhaga , 
15 Juni 1884 en door de rechtbank te Rotterdam, 8 Dec. 1887, 
wegens diefstal, beide keeren tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wórdt 23 Dec. a. s. uit de strafgevangenisstraf te Rot
terdam, ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. - ."-'; •v-

N°. 1014. HUIJREÏV, A d r l a n a , oud 27 jaar, land-
bouwster," ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende, te Bergeijk, lang 1.53 meter, haar en 
weokbr., bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 
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"Werd 24 Dec. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 
wegens diefstal bij nacht tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Zü wordt 24 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Gorinchem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Bergeijk begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was met 
naaiwerk belast. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1015. WEVEN, Antonia , oud 37 jaar, tapster, 
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Zevenbergen laatst 
gewoond hebbende te 'sHertogenbosch, lang 1.57 meter, 
baar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus gewoon, 
mond groot, kin rond, aangezicht vel , kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door bet provinciaal gerechtshof in Noord-
brabant, 16 Febr. 1871 en 27 Maart 1872; door de rechtbank 
te 's Hertogenbosch , 21 April 1874, 30 Nov. 1880 , 19 Nov. 1835 
en 13 Dec. 1887 wegens verduistering, respectievelijk tot 
3 maanden, 1 jaar, 3 en 15 dagen celstraf, 1 en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Zij wordt 28 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst barer uitgaanskas naar 
's Hertogenbosch begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met naai
werk belast. 
- Zij kau schrijven. 
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