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Na. 1016. OAIiEW, Matthijs v a n , oud30 jaar, varens
gezel , gehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst ge
woond hebbende te Delft, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen grijs, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 19 Oct. 1882 door het gerechtshof te 
's Gravenhage, 21 Febr. 1889 door derecbtb. te'sGravenhage, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 7 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Delft begeven. 

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

N°. 1017. TIMMER, J o h a n D a n i ë l A n t o n l u s , oud 42 
jaar , schilder, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, baar en 
wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus l ang , 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Dordrecht, 16 Dec. 
1874, door die te Amsterdam 12 Febr. 1879, door het ge
rechtshof te Amsterdam 9 Januari 1884, telkens wegens dief
stal, respectievelijk tot */3. jaar en 3 maanden celstraf en 6 
jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 9 Jan. a. s. uit de strafgevangenis to Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Kaarden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1018.- W l U u E M S E , B a r e n d , oud30jaar,arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Maartensdijk, laatst gewoond 
hebbende te de Bilt, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen grijs , neus en mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld:-doop de rechtb. te Haarlem en*'die[te 
•^a.Gravenhage',-5 Nóv. 1885 en 27 Dec. 1888, wegens oplich
t ing, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij "wordt 11 Jan.a. s. uit de strafgevangenis ïe'sGravenkage 
ontslagen en *zal 'Eich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
de Bilt 'begeven.' ~. ̂  

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij weefde matten. 
Hij kan schrijven." 

N°. 1019. RIEDEL, O t to Car l He ln r l ch n e r m a n a , 
.oud .35 jaar t*koopman, ongehuwd, Protestant, geboren te 
Spandau, laatst gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.80 
meter, haar, wenkbr. en oogeo bruin, voorhoofd, neus en 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd 27 Maart 1885 bij sententie van het hoog militair ge
rechtshof in" Ned.-Indië, wegens misbruik van vertrouwen en 
yalschheid in .een authentiek geschrift tot 5 jaar tuchthuisstraf 
Veroordeeld :..;. • •'., 

Bij =wordt 17 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 
- rZijn gedrag-in? rde gevangenis was zeer goed. Hij was reiniger. 

-'^Hij:kaT»fecbrïjven---en spreekt Hoogduitsch. 

. ^1°. 1020; Y Q O R W A L T , F r a n c l s c n s H e n d r i c a s . o u d 
'37'jaar','lóbpküecïït" ongehuwd, Raomsoli-Katholiek,geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64meter, 
baar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond, buard blond, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: •— 

"""Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam, 12 April 
1887 en 12 juli 1888, wegens .verduistering, respectievelijk 
tot 1 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam 'ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uttgaanskas 
naar] Amsterdam 'begeven. 

Zijn .gedrag in .de gevangenis was redelijk. Hij maakte 
matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1021. B I J I J , J a n ; oud 42 jaar, zonder beroep, on-

in.de
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gehuwd, Protestant, geboren te Nieuw Hel voet. zonder vaste 
woonplaats, lang 1.60 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, 
voorhoofd smal, neus en kin spits, mond klein , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Rotterdam 24 Dec. 
1874, door die te Haarlem 22 April 1875 en door het provin
ciaal gerechtshof in Zuidholland 11 Dec. 1875, telkens wegens 
diefstal; door het gerechtshof te 'sGravenhage 6 April'1878 
en door de rechtb. te 'sGravenhage, wegens bedelarij; door 
de rechtb. te Zwolle 10 Juni 1880 wegens verwonding en door 
het gerechtshof te Arnhem 19 Jan. 1882 wegens opzettelijke 
brandstichting; respectievelijk tot 3 maanden gevangenisstraf, 
183 dagen celstraf, 2 jaar, 3 maanden eo 15 dagen gevange
nisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 
1 jaar celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf. 

Bij wordt 19 Jan a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Meppeï begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
W°. 1022. B A A D , Joh ft n ii es Lnmbertus de» oud 38 jaar, 

werkman, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus en mond ge
woon , kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

"Werd 20 Jan. 1880 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens moed willigen doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij wordt 22 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sloterdijk begeven. 

Ziju gedrag in de gevangenis was 'goed. Hij was spoeler. 
Hij kan schrijven. 

K°. 1023. VRIES , Vleier de j oud 47 jaar , sjouwer , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Oudorp, zonder vaste woon
plaats , lang 1.70" meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd 
smal, oogen blauw, neus groot, mond gewoon , kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond', heeft een litteefcen op 

• w linkerwang: — 
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"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Alkmaar , 6 Sept. 
1856, 23 April en 11 Mei 1858, 18 Jan. 1859, door het pro
vinciaal gerechtshof in Noordholland 10 Juli 1860, door dat 
in Zuidholland, 24 Juli 1863, telkens wegens diefstal; door de 
rechtb. te Alkmaar 6 Jan. 1866 wegens ontvluchting; door 
-het provinciaal gerechtshof in Noordholland 24 Jan. 18661 
door de rechtb. te Rotterdam 28Aug. 1874, door het gerechts
hof te Amsterdam 10 Juli 1877 , telkens "wegens diefstal; door 
de rechtb. te Alkmaar 17 Sept. 1878 wegens wederstand; 24 
Juni 1879 wegens diefstal; door die te 's Gravenhage 11 Sept. 
1882 wegens bedelarij; door het gerechtshof te Amsterdam 7 
April 1884 en door dat te 's Gravenhage 22 Jan. 1885 wegens 
diefetal en belelarij, respectievelijk tot l jaar en tweemaal 3 
maanden gevangenisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf, 2 jaar 
en 3 maanden gevangenisstraf, 6 jaar tüchth.uis3traf, 2 jaar 
gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand, 3 jaar en 15dagen 
gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsge
stichten , 183 dagen celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 22 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en daarna naar de rijkswerkinrichting te Veenhuizen 
teruggebracht. 

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

Hij kan schrijven. 

3S°. 1024. AARTS, Jofaannes Blattbeus Jacobus , 
oud 45 jaar', hofmeester, weduwnaar, Roomscb-*Katholiek , 
geboren te Ubbergen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, 
lang 1.73 meter , haar en wenkbr. bruin , voorhoofd smal, 
oogen blauw, neus gewoon , mond klein , kin rond , baard 
-zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 11 Maart 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
wegens moedwillige doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt 28 Jan. a. s. uit de straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
aijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven. 

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

Hij kan .schrijven. 
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IS0. 1025. 8 i € T A R E L L E , Sevrinas Hendr ik , oud 
25 jaar , parapluimaker, gehuwd , Roomsch-Katboliek , ge
boren te Haarlem, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, 
laDg. 1.84 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd 
hoog, neus klein , mond breed, kin lang, haard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 3 Febr. 
1886 , wegens diefstal; door heizelfde hof in hooger beroep, 
24 Jan.-1888, wegens diefstal en beleediging, respectievelijk 
tot 15 maanden celstraf, 2 jaar en 5 dagen gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het 
pluizen van katoen belast. 

Hij kan schrijven. 

' N°. 1026. MVCCniELÜEA JT o h a n n e s , oud 54 jaar, 
zadelmaker, ongehuwd, Protestant, .geboren te Zierikzee, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,63 meter, haar 
zwart, wenkbr. blond , voorhoofd breed , oogen bruin , neus 
en mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, 
12 Febr.. 1859 ; door de rechtb. te Rotterdam, 30 Oct. 1866 , 20 
April 1869 en 1 Oct 1872; door het gerechtshof te 's Gravenhage 
14 Dec. 1877 en door de rechtb. te Amsterdam 12 Febr. 1885, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuis-
straf, 6 maanden, 2 , 3 en 5 jaar gevangenisstraf, 6 jaar 
tuchthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 12 Febr. a s. uit de strafgevangenis te 's Ilertogen-
lösch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Tilburg* begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was reiniger. 
^Hij kan schrijven. 

Geheim Register. TTweede afleverine.1 
Negende jaargang. L & J 
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N°. 1027. HOTTINGA, lds>, oud 56 jaar, arbeider, ge
huwd , Protestant , geboren te "Wijkeien , laatst gewoond heb
bende te Sneek, lang 1.77 meter, haar bruin ,wenkbr. blond, 
voorhoofd rond, oogen gnis , neus breed, mond groot, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Sneek,24Sept. 18631 
15 Mei 1864, 9 en 24 Mei 1866; door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland, 9 April 1874; door de rechtb. te 
Leeuwarden, 15 Mei 1886 en 20 Febr. 1889, wegens mis
handeling , verbreking van afsluiting en vijfmaal wegens dief
stal, respectievelijk tot driemaal 15 dagen celstraf, ééns tot 
3 jaar, tweemaal tot 2 jaar en eens tot'1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sneek begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N°. 1028. PIEPER, Johan Wlchael C lemeng , oud 
33 jaar, kelner, ongehuwd, Protestant, geboren te Eupenin 
Duitschland, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 
1.79 meter, haar, wenkbr. en baard bruin , voorhoofd hoog, 
oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin breed, aange
zicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam, 12 Aug. 
1887 en door die te Dordrecht 28 October 1887, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed., doch hij was zeer 
lui. Hij was belast met het pluizen van tricot. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 
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Beiicht van voorwaardelijke invrijheidstelling.. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Verlofpas vooi\ Fi'ederik Jacob Van Wulflen. 
Signalement:.Vader, Fredcrik Jacop ; 

• Moeder, Gertrudes Maria Sophia Kunne, oud 56 jaren. 
Beroep kantoorbediende, geboren en laatst wonende te Am
sterdam, lengte 1.69 meter, aangezicht schraal, voorhoofd 
hoog, haar en wenkbrauwen grys, baard donker grijs, 
oogen blauw, neus en mond gewoon, kin spits, kleur bleek, 
byzondere teekenen: geene; draagt een bril. 

Het Bestuur der gevangenissen te Amsterdam, gezien het 
besluit van den Minister van Justitie, dd. 7 Februari 1890, 
2de afdeeling B , n°. 118, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het 
College van Regenten over de gevangenissen te Amsterdam; 

Gezien de artt. 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen yan^ Zijner Majesteits Besluit van 
den 17den Augustus 1889 '{Staatsblad ,nd. 107); 

Heeft goedgevonden'. 

' 1°. te besluiten , dat Frederik Jacob Fan Wulften, gedeti
neerd te Amsterdam, veroordeeld bij arrest Tan het gerechts
hof aldaar, dd. 5 October 1886, ter zake van verduistering 
van penningen aan het publiek toebehoorende en uithoofde 
van zjjn post in zyne handen, voorwaardelijk in vrijheid zal 
worden gesteld; 



8 

2°. te beslissen, dat het geheele bedrag van de aan dezen. 
veroordeelde toebehoorende uitgaanskas by het voorwaardelijk 
ontslag aan hem zal worden uitgekeerd. 

He t College van Regenten over de gevangenissen te Am
sterdam is belast met de uitvoering van' dit besluit. 

's Gravenhage , 7 Februari 1890. 

De Minister voornoemd, 

Ruus VAN BEERENBROEK. 

Gelet op art. 5 van het Koninklyk besluit van den 17 
Augustus 1889 [Staatsblad n°. 107). 

Gehoord voormelden Frederik Jacob van Wulflen , die na
gedane voorlezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek 
van Strafrecht en van de voorwaarden waaronder zyne voor
waardelijke invrijheidstelling 'is'bevolen, heeft Verklaard zich~-
stiptelyk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt onder uitreiking van. dezen verlofpas voormelden^ 
Fredeiik Jacob van Wulften voorwaardelijk in "vrijheid. 

Gedaan te Amsterdam. den 8 Februari 1890. 

Met Bestuur voornoemd, 

Mr. F. TH.. WESTEKWOUDT , Pres. 

Mr. D. L. DE LEÏLO LAGUNA , $ew. 

* 'De Waftyd .vin Sén yërbordeeldé zal veirstryken , behou- • 
dens te verleénenyerminaenrig van straf, den 8 Octoberl890. 

tA*k&»£ï0;p& &jx$tjtijffi*£iti$ üf •-'.-•.:.• . & -fi >*ï ; •"•".j-i'-.r-^ i .:•:,-/ 



• N°. 1029. SPEEKHOUDT, Oosse 'Jacobs , oud 24jaar, 
veekooper, ongehuwd, Protestant, geboren te Swichüm, 
laatst gewoond hebbende te Wirdum. ' lang 1.69 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 
29 Dec. 1881 en door de rechtbank te Leeuwarden, 16 Febr. 1878 
en 23 A.ug. 1888, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
2 jaar , 8- dagen en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
"Wirdum begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte 
stroohulzen. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1030. COLBERS, Frans H u b e r t , oud 39 jaar , 
arbeider, gehuwd , Roomsch-Katboliek , geboren te Heil, 
laatst gewoond hebbende te Echt , laog 1.76 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Roermond, 14Dec. 1880, 
18 Maart en 11 Nov 1884; door het gerechtshof te 'sHertogen-
bosch 12 Maart 1885, telkens wegens mishandeling en ver
wonding, respectievelijk tot 3 en 30 dagen en 2 maanden 
celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. \ 

Hij wordt 12 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst .zijner uitgaanskas.naar 
Gent (Gelderland) begeven, -3^3 . , -;* jt 

' Zijn gedrag "*:in!'de gevangenis was ,gdéd. Bij was .reiniger. 

Hij kan schrijven. ^ -

Geheim Xegister.' ^ ^ ^ ^ ^ e ^ f l e ^ è n n g . ] ï , ! ̂ U •" 
Negmae jaar gang,>*&&***- 9] -i± .^-,...-.. ? , _-.- OJ.. ,., 
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N«. 1031. R E F E A B B B C , lleftt lrl l iu*, oad 43 jaar, 
arbeider, gehuwd, Roomsch-KatboHek, geboren te Apeldoorn, 
ïaatst gewoond hebbende te Deventer, lang 1.70 meter,~è&ar 
en "weskbr, blond, Voorhoofd laag, oogen .grijs, neua klein , 
inond gewoon, kin rond,. baard «onder -, aangezicht vol, 
kleur gezond, springt op krukken: — 

Werd. veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen 115 Maart 
1883, door het gerechtshof te Leeuwarden 22 Aug. 1883, 
wegens diefstallen, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 5 jaar 
tuchthuisstraf. * 

Hij wordt 15 Maart a, s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal lêich.ter ontvahgst zijner "uftgaabskas naar 
Deventer begeven. 

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

N°. 1032. GIETEEN, J a n t j e , oud 21 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Onstwedde, laatst gewoond 
hebbende te Stada-Musselkanaal, lang 1.55 meter, haar en 
wenkbr. blond > ̂ öofJaóo'fd ^hoog-, oogen ïbruih , neus en mond 
gewoon, kin'rond, aangezicht ovaal, kleur 'gezond: — 

Werd Veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 
18 Maart 188? èn 1 Maart 1889 , wegens diefstal ea oplichting, 
telkens tot 1 jaöt gevangenisstraf. " 

Zij wordt 16 Maart a. s. uit de strafgevangenis te utrecht 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. 'Zij was als naaister 
werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

•N°. 1033. VERMEULEN, Jfan, oud 44 jaar, glasblazer, 
gehuwd, PrtffeëtaTrït j''3gkböreh te 'Leerdam-, laatst verpleegd 
in het Eijksgesticht Ommerschans ,-la*ög 1.68 meter, hasfr'en 
wenkbr. .bruin, voorhoofd, smal, oogen blauw, neus spits, 
tb-óiid lkiéïn, 'kin' fejkts','' baard "zónder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: -

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te *s Gravenhage, 
22 Oct. 1875 wegens bedelarij, door die te Amsterdam 6 April 
1882 en dooi* : hët""'gërèchtshóf te Arnhem * 20 -Maart 1884 
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wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen gevangenisstraf 
en opzending naar een rijkswerkinrichting, 1 jaar celstraf en 
6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 20 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskiis naar 
Vreeswijk begeven. 

Zijn gedrag in do gevangenis .was redelijk. Bij was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1034. B E E R , Johannes CornclU d e , oud 39 jaar, 
wever , gehuwd t Roomsen-Katholiek , geboren en laatst ge
woond hebbende te Tilburg, lang 1.65 meter, haar, wenkbr. 
en oogen bruin , voorhoofd smal, neus lang, mond klein , 
kin spits , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Sertogenbosch, 
22 Aug. 1872 wegens verwonding en door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch , 22 Maart 1883, wegens brandstichting, res
pectievelijk tot 3 maanden celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 22 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Hertogenbosch begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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TT. 1035. HVHINIK, Beinier, oud 40 jaar, koopman en 
barbier, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Yeenendaal (Geldersen), lang 1.77 meter, baar 
bruin, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, mist den rechtervoet: — 

Werd veroordeeld: 26 Nov. 1872 door den krijgsraad te 
Haarlem, wegens desertie, 10 Nov. 1885 door het gerechtshof 
te Arnhem, wegens aanranding; 24 Aug. 1888 door de recht
bank te Arnhem , wegens medeplichtigheid aan het opzettelijk 
onbruikbaar maken van eens anders vaartuig en diefstal, 
respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, 1 jaar celstraf en 
18 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 1 Maart 11. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Veenendaal 
(Geldersen) begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is zeer sluw. 
Hij maakte matten en vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1036. KOR8SE, Jacob Hendrik, oud 46 jaar,, 
bleekersknecht, weduwnaar, Protestant, geboren te Leiden, 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenbage, lang 1.76 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, oogen blauw,neus 
klein, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenbage 
22 Juni 1883 en door de rechtbank te 's Gravenbage 1 Maart 1886, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 4 jaar 
gevangenisstraf. 

"Hij is 1 Maart 11. uit de strafgevangenis te'*Sertogmbosch 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Tilburg begeven» 

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

Hij kan schrijven; 

GehUm .Register. • rVierda aflftverina-1 
Negende jaargang. • . . . . . LVierae anevenng.j 
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K°. 1037.' CSBRBITSEtf f F r e d e r i k H e n d r i k , bijge
naamd de f lens , oud 30 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 
1.74 meter, baar en, wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen 
bruin, neus en mond gewoon, kin rond , baard zonder, 
aangezicht vol, kleur gezond: -— 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Arnhem, ia 
Nov. 1883; door het gerechtshof te Arnhem 31 Aug. 18H6 en 
4 Maart 1889 , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar 
kruiwagenstraf, 1 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 8 Maart 11. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen 
begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk t doch is niet te 
vertrouwen Hij plakte zakken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1038. J O X G E B R E U B , W i l l e m , oud 51 jaar, 
werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Krimpen a/d 
IJssel, laatst gewoond hebbende te Gouda, lang 1.79 meter, 
haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
en mond gewoon , Kin rond, baard grijs, aangezicht vol, kleur 
gezond, heeft een litteeken aan de linkerwang: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Oravenhage , 
20 Maart 1886 en door de rechtbank te Rotterdam 3 Maart 1888, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij is 18 Maart 11. uit de strafgevangenis te MotUrdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Gouda hegeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij maakte 
matten.' ^-^--.. ... • ": •'• 

JHij kan schrijven- F , . _.. f _ 

NV 1039. KKVITS, H e n r t , oud 51 jaar, horlogemaker, 
gehuwd , Roomsch-Katholiek , geboren te Oosterwijk , laatst 
gewoond hebbende te Berghem, lang 1.62 meter, haar en 
•wenkbr. .blond;: "voorhoofd hoog, oogen bruin, neus groot, 
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mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te *sHertogenbosch, 
27 Juni 1867, 21 Sept. 1869, 14 Febr. 1878 en 18 Sept. 1888, 
driemaal wegens misbruik van vertrouwen en eens wegens 
verduistering, respectievelijk driemaal tot 2 jaar en 8 maanden 
en eens tot 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 27 Maart U., uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaaoskas.in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1040. KLCMPERS, Johannes Jacob T h e o d o n u , 
oud 35 jaar, behanger, gebuwd, Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage , lang 1.68 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen bruin', neus 
klein , mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
rond, kleur gezond, heeft een litteeken aan den hals: — 

Werd veroordeeld : door bet provinciaal gerechtshof in Zuid
holland , 4 Sept. 1873 wegens diefs'al; door de rechtbank 
te 's Gravenhage, 26 Mei 1884, wegens misbruik van ver
trouwen en diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage , 
10 Juli 1885 endoor de rechtbank te *s Gravenhage, 25 Aug.1885, 
wegens oplichting, respectievelijk tot27i jaar gevangenisstraf, 
3 maanden celstraf, 4 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 29 Maart 11. uit de strafgevangenis te ** Hertogenbosch 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Nijmegen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij verrichte schrijfwerk. 

N°. 1041. E R B É , Pletcr Hendrik,oud33jaar,opper
man , ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst 
verpleegd te Ommerschans ( lang 1.66 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag , oogen blauw , neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder,;aangezicht ovaal, kleur gezond : — 
• ' "Werd veroordeeld : door het 'gerechtshof 'te Amsterdam , 
9 Febr. 1879, 12 Maart 1883 en 27 April >1886. door dat te 
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Arnhem, 27 Sept. 1887, eens wegens mishandeling en driemaal 
"wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 3 jaar, eens tot 
1 jaar en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 30 Maart 11. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenisstraf was redelijk, hij is driftig 
en logenachtig. Hij plakte zakjes. 

'Hij kan schrijven. 

K*. 1042. HELSLOOT, J o h a n n a , oud 43 jaar, dienst
bode , gehuwd, Protestant, geboren te Lopikerkapel, laatst 
gewoond hebbende te IJsselstein, lang 1.57 meter, haar en 
.wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen bruin, neus en mond 
gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 1 April 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens kindermoord, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Zij -wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Qorinchem 
onslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Lopikerkapel begeven. . ' - . • ' ?*i ï. 

Haar gedrag in de gevangenis wasgoed. Zij was als naaister 
"werkzaam. : : / - =;'• • 

Zij kan niet schrijven. 

W°. 1043. CAtJFFM&NN, Pleter , oud 40 jaar, stroo-
hoeden maker,' gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Valle-
mair (België) t -.laatst gewoond hebbende te Voorburg, lang 
.1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen 
bruin, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan den hals: — 

Werd 17 Juni 1885 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens medeplichtigheid aan bedriegeiijke bankbreuk tot 5 jaar 
trichthüisstraf vëfborde'eld.-*** 2-/_ i" * ,e !?***^ 
\ Hij 'gehopt 2 'maanden en 16 dagen afslag, wordt 1 April a. s. 
uit 'de K strafgevangenis" .te^Leeuwarden ontslagen en zal zich 
t̂er ontvangst/zijner,uitgaanskas naar' Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij maakte spoelen. 
ftHij^kan*:Mhrijvenli^^^r,v V.'.' ,'"< .1 . 
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K°. 1044. WOÏiDË, Johannes Petras van, oud 30 jaar» 

koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Groningen, lang 1.69 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd en kin rond, neus en mond 
gewoon , baard zonder, aangezicht ovaal, "kleur gezond, is 
bijziende: —̂ 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden , 
27 Juli 1880, wegens bedriegelijke bankbreuk; bij inhooger 
beroep bevestigd vonnis der rechtbank te Assen, 24 Maart 1885 
wegens drie oplichtingen; door het gerechtshof te Leeuwarden 
1 Cecember 1887 in hooger beroep en door de rechtbank te 
Leeuwarlen . 16 Nov. 1887 wegens oplichting, respectievelijk 
'tot 1 jaar celstraf,3 maanden,2 jaar en4maanden gevangenisstraf. 

Bij "wordt 4 April a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de"gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. 
Hij kan schrijven. 

N°. 1045. HAS^ELBACU, Johannes Keonardus, 
oud 21 jaar, bleekereknecht,ongehuwd,Roomsch-Katholiek, 
geboren te Nijehaske, laatst gewoond hebbende te Velp, lang 
1.71 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd en kin rond, 
oogen bruin, neus breed, mond klein , baard zonder, aange
zicht plat, kleur gezond, is slecht van gezicht: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem 9 Dec. 1884 
en 26 Febr. 1889 wegens diefstal, respectievelijk tot 2-jaar 
en 4 maanden en 13 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 April a. s. uit do strafgevangenis te 'Arnhem 
onslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed, doch hij is 
lichtzinnig. Bij plakte zakjes.1 

Hij kan schrijven.. 

N°. 1Ö46. SCHIP^BBS,EUsa;bcth,oud28jaarizonder 
beroep , gehuwd,' Protestant, geboren en laatst 'gewoond 

. hebbende te Charlois f lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, 

..voorhoofd smal, oogen. blauw > ;neus. en mond gewoon,. kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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"Werd veroordeeld: door dn rechtbank te Rotterdam, 
2 Dec. 1886 en 7 Maart 1889 wegens diefstal, telkens tot 
1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 11 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Charlois begeven. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1047. BRASEM, Jacob d e n , oud 26 jaar , sjouwer, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, 
voorhoofd laag, neus groot t mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : door het gerechtshof te *s Gravenhage , 
18 Dec. 1884 en door de rechtbank te Rotterdam 30 Maart 1889, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 4 jaar en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en'zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij schijnt eene 
bijzondere neiging tot stelen te hebben, 't geen zeer duidelijk 
uit zijne correspondentie blijkt. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1048. SCHIETEEN, Berin* S lmon , oud 35 jaar, 
zeeman, ongehuwd , Protestant, geboren te Rotterdam 1 laatst 
verpleegd te Ommerschans, lang 1.61 meter, haar bruin, 
;wenkbr. blond,' voorhoofd rond,,oogen blauw, neus groot, 
mond gewoon,' kin rond, baard zonder, aangezicht smal, 
kleur gezond: —, . ; " \ 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 6 Dec. 1870; 
door die te Zwolle, ll.Oct. 1888 , wegens diefstal respectievelijk 
tot .6 jaarden ("8 jiriaandén 'en 18 maanden gevangenisstraf. • 

: Hij -wórdt 19 April a.'s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en daarna naar de rijkswerkinrichting te Veenhuizen 
terug gebracht. • 
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Zijn gei rag: in de gevangenis waa redelijk. Hij is zeer 
arglistig. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

K'. 1049. WESTRUJI, l l cndr lkas , oud44jaar,kunst
draaier, ongehuwd. Protestant, geboren te Wisch, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd boog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, is kaalhoofdig, 
beeft een litteeken op de linkerknie en de linkerduim is 
vergroeid: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen, 1 Maart 1871 
wegens diefstal en 24 Juni 1874 wegens oplichting; door het 
gerechtshof te Arnhem, 19 April 1888, wegens diefstal van 
vee in de weide, respectievelijk tot tweemaal een jaar celstraf 
en 2 jaar gevangenisstraf. Hij is vroeger herhaaldelijk in 
Pruissen veroordeeld en is aldaar tweemaal uit het tuchthuis 
uitgebroken. 

Hij wordt 23 April a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Binxperlo begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, doch hij is zeer 
driftig. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1050. WILLEMS, Hendrik, oud 30 jaar, klompen
maker , ongehuwd, Protestant, geboren te Foxhol, laatst 
gewoond hebbende te Zwolle, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 
11 Nov. 1882; door de rechtbank te Assen, 23 Juni 1885, 
wegens diefstal; door bet gerechtshof te 's Gravenhage, 
21 Febr. 1889 , wegens schriftelijke bedreiging tegen het leven , 
respectievelijk tot 18 maanden en 1 jaar celstraf en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 April 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 is driftig,'stijf-
hoofdig en dom. Hij maakte matten. | H | 

Hij kan schrijven. 

/ K°."l05Ï." 'JAXMWSÉ, Willem, oud 40 jaar, schoen
maker ,• gehuwd, Roomsen-Katholiek, gehoren te Maastricht 
"laatst gewoond hébbende-te Alkmaar, lang 1.71 meter,haar, 
wenkbr. en baard zwart,* :voorboofd laag, oogen grijs, neus 
en mond groot, kin rond / aangezicht ovaal, kleur gezond, 
heeft een litteeken op het voorhoofd: — 

. Werd veroordeeld; door den krijgsraad te Haarlem, 7.4ug. 
1869, wegens diefstal; door de rechtbank te Alkmaar, 4 Febr. 
'1879 wegens verbreking van afeïuiting en 12 April 1887 wegens 
diefetal, respectievelijk tot 2 jaar kruiwagenstraf, 14 dagen 
en 3 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer. goed en hij is vlijtig. 
Hij was als schoenmaker werkzaam. 
' Hij ')can schrijven. . -; 

N°. 1052. SEBU3, Johan Hendrik tficolaas, oud 
33 jaar, zeeman , ongehuwd , Eoomsch-Katholielc, geboren te 
Haarlem laatst. .gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.72 meter. haar bruin , wenkbr. blond, voorboofd laag, oog<:n 
blauw, neus groot, mond gewoon , kin rond , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur geelachtig: ^ -,-' 

•Werd ^veroordeeld: ! door .de rechtbank te Amsterdam, 
23 Maart 1886 *pn 12 April 1888 , wegens diefstal en oplichting, 

' respécüeveiyk tot 1 jaar -Celstraf én 2 jaar .gevangenisstraf. 
Hij wordt 27.jApril; a,s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 

.ontslagen en > zal :zich ter,ontvang3t zijner uitgaanskas naar 
'Amsterdamitbe^v^n.; {• fa . ^ . i : . , ,; 
' Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als 
;Tnatt«^ffla^^^er^zaan^Pj)g;Q.^ )ta > ,* Ju »£."&«. v pHi-
.;- :Hijijferi*iêCDfïjvéh.^^^r:kiSy-^ : 0 - ';•" -1 '• ••- - : : > 
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N°. 1053. ÖTGER? Bartas Pieter , oud 56 jaar , kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst 
verpleegd te Ommerschans, lang 1.62 meter, haar, wenkbr. 
en uogen bruin, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is dun 
van haar: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 
27 Mei 1862, 7 Juli 1873 en 7 April 1877; door het gerechtshof 
te Arnhem 10 Mei 1887, telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 3 en 2 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf en 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Bij wordt 14 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en daarna naar de rijkswerkinrichting te Veenhuizen 
teruggebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is lui en leugen
achtig. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

! 
i 





te 
' N°. 1054. KEENAERS, J e a n , oud 46 jaar, machine* 
maker,- gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Bitsen, 
laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.63 meter, haar 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smul, neus gewoon, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur ge* 
zotrd-, ia lijdende aan asthma: — 

Werd 2t Maart 18?? door den krijgsraad te velde teKotta-
radja, wegens poging tot moord op twee personen gepleegd, 
tot 20 jaren tuchthui33traf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 1 Maart j). na gratie be
komen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden, ont
slagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen. 

N°. 1055. L I E F D E , Jrfn De» oud 35 jaar, wever, on
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebjende 
ie Ambt-Almelo, lang 1.65 meter, baar en wenkbr. blond-, 
voorhoofd breel, oogen blauw,neus en mond gewoon , kin 
rond, knevel blond-, aangelicht oraal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Kottaradja, 2& 
Maart 1879, aU tlapendo gevonden op post in de nabijheid 
van den . vijand tot 1 jaar detentie; 27 Juni 1881 wegens 
insubordinatie tot 2 jaar detentie en door het hoog militair 
gerechtshof in Ned.-Indiè, 11 Dec. 1885 wegens feitelijke in-, 
subordinatie, tot 6 jaar gevangenisstraf en vervallen verklaard 
van den militairen stai d1. 

Hij is 1 Maart jl. na gratie bekomenMe'heboen u*it de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskaa naar Almelo begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was aanhoudend 
ziek. ••• 

Hij kaü schrijven.-

Geheim-RegüUr. • ,-rfVijfde aflevering.}.'-' 
Negende jaargang. •L - * • • e ° *• 
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N*. 1056. HEETEtf, tieertrulda Den , gescheiden huis
vrouw van Petrus Johannés JacobusTéuhissen, oud 49ja*ir, 
dienstmeid, Protestant, geboren te Melissant.,. laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.55 meter, baar bruin , wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog» oogen blauw, .neuseümond gewoon, 
kin rond, aangezicht ovaal /kleur" bleek , is pokdalig: — 

"Werd veroordeeld; door de rechtbank te Rotterdam , 3 Nov. 
1887 en 18 April 1889 wegens diefstal, telkens tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

.Zij wordt 3. Mei a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
onslagen en zal zich ter ontvangst harer üitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

-. Haar gedrag in de gevangenis was goed! Zij was met brei
werk belast 

Zij kan schrijven. ...v_-i . •:.:.-.-\rt -"- ;t.-. ••: I 

• TS*. 1Q57. NONKES,AnUJe, oud20 jaar', zonder beroep, 
ongehuwd ,'Protestant,' geboren te Wilp, laatst gewoond heb
bende te Smilde, lang 1.65 meter, .haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd- laag, oogeu blauw9 neus en mond gewoon -t kin 
rond, aangezicht -vol, kleur gezond t*4$ 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen, 19 
April J 888 wegens diefstal en oplichting; door het 'gerechtshof 
té Leeuwarden >5 Maart 1888 , in booger beroep van een vonnis 
der rechtbank teGrouingen-dd. 1 Dec 1887 Wegens oplichting, 

.telkens itot 1 jaar gevangenisstraf. 
Zij wor.lt 4 Met -a.s. uit de strafgevangenis -te Utrecht 

ontslagen en zal zich ter ontvangst hater ui'gaanskHS naar 
Assen begeven. -ir! 

- Hnar gelrog in de gev.angeuis was zeer goed. Zij /was met 
naaiwerk'lel«&t f*** •.--.•,r .-• . -I. 
. .Zij kan scjiryven. . *"' ' - : y. ^^M 

N°. 1058. CEEL, XWfthani, .oud^31 jaar,\ sjouwer, 
ongehuwd , ̂  Roomsen-Katholiek, gebqren eh laatst gewoond 
iiebfende' t^ltóltèr'lriSfi'^laSy'iï.66 meter,- liaar wenkbr, «u 

wor.lt
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•oogen bruin j voorhoofd laag, neus gewoon, mond klein, kin 
rond, baard dun en zwart, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld-: door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland in 1868 en 1873; door het gerechtshof te 'sGraven-
•hage in 1879 en 1884; door de rechtbank te Rotterdam 21 
April 1887, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 , 3V3, 
4 , 2 en .3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Mei a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
-ontslagen en zal aldaar zijn uitgaauskas in ontvangst nemen. 

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

flij.kan schrijven, 

N°. 1059. J A G E R , Albert D o a v e s , oud 58 jaar, 
«rbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Oostermeer, laatst 
gewoond hebbende te Ureterp, lang 1.75 meter, haar wenkbr. 
en baard blond., voorhoofd hoog .oogen blauw, neus spits 1 
mond gewoon, kin rond_, aangezicht .ovaal, kleur gezond, is 
daan van haar: — 

Werd veroordeeld- door bet gerechtshof <te Leeuwarden, 
29 Jan. 1880 en door de rechtbank te Heerenveen 11 April 
1889 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar 
.gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en -.zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Ureterp begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht biezen. 

Hij kan niet'schrijven. " 

K°. 1060. Ï1HLLER , Anten lvs - J o h a n n e s , oud 42 
jaar, zeeman, ongehuwd, Roumsch-Katholiek, geboren te 
's Hertogenbosch , laatst gewoond -hebbende te Rotterdam4; 
lang 1.71 meter, haar, wenkbr.., togen en baard bruin /voor
hoofd laag., neus gewoon , mond klein , kin rond, aangezicht 
•oraal, kleur gezond i — . ' . 

Wfirtl veroordeeld:- doorhet .provinciaal gerechtshof in Noord-
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trabnnt .21 Nov.1871 en 5 Mei 1875, door de rechtbank te 
Dordrecht 15 Febr. 1884 en -door het gerechtshof te V Her-
togenlosch 4 Mei 1887, telkens wegens diefstal,respectievelijk 
tot 6 maanden eu l jaar celstraf, 2en 3jaar gevangenisstraf. 

Bij wordt 8 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Roiterdam 
ontslagen en zaï aldaar zijn mtgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij. kau schrijven.-

•«.''*'", <xTniii%rti&% ir* 
bütyv-istA '. ü»$ti «o , Iï ' '. fr"ÜÏ 'cfiA.1 

I / 
i / 
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N°. 1061. H E W D B I H S ^ T o i ^ ^ Ï B / ^ u d ^ j y a r . k o ' e l e D -
matter,, ongehuwd', Koomsch-Katholiek;-'geboren en lalifst 
gewoond ile'bbende té Arnhem , lang1 1.80. Êetêr, haar 'en 
wenkbr. bruin *• Voorhoofd smal-; dogen blauw*, iieus'gewoon , 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezichtrovaal,kleur 
gezond: — 

"Wer'd veroordeeld: 18 NoV. 1876 :door dè rechtbank te 
Arnhem . wegens diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf en 
12 Juni 1884 door het gerechtshof te Arnhem wegens moed-, 
willigen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wórdt 12 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hy Was als 
kleerlapper werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1062. VÉEW-, Hendrik van d e r , :óüd 39 jaar, 
arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , gêoorèh te Zoëst 
laatst gewoond hebbende te Eenmes, lang 1.60 meter-, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, nëüs era 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een litteeken aan de kin: — 

"Werd veroordeeld •: 1 Febr. 1865 "door de rechtbank, ffc 
Amersfoort, wegens brandstichting en diefstal en 5Dëc. 1888 
door die te'^Amsterdam*, wegens diefstal, respectievelijk tot 
12 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wórdt 13 Juni a. s .ui t de strafgevangenis te > Hertogen-
oosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Baarn begeven. • 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met huïsdienst 
belast. 

~Hij kan schrijven. 

Geheim 'kegistèr. r y j . i ' 1 TZèsde a'fleverïne-1 
Negende jaargang. •.; i l r e s ? e aö?yemi&-i 
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N°. 1063. OUDENHOF, Willem, oud 30jaar, postbode, 
gehuwd, Protestant, geboren te Heerde, laatst gewoond 
hebbende te Wijhe, lang '1.63 meter, haar, wenkbr. en oogen 
bruin, voorhoofd smal, neus gewoon , moed klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd 18 Juni 1885 door het gerechtshof te Arnhem, wegens 
diefstal en vier valschheden door een ambtenaar in de ver
richtingen tot zijn post behoorende, tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt 18 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
onslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Wijhe begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1064. K09TÏN&, Berend, oud 47 jaar, arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren'té Winschoten, laatst gewoond 
hebbende te HeiÜgerlee, lang 1.75 meter, haar bruin , wenkbr. 
blond, voorhoofl hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 12 Mei 
1882, 30 Mei 1884 én 18 Mei 1888 wegens frauduleuzen in-
en vervoer van accijnsgoederen ; door die té Groningen 19 Juli 
1888 wegens wederrechtelijk vertoeven in een anders woning, 
respectievelijk tot 1 jaar en 3 maanden en 2 jaar celstraf, 
2 jaar en 8 dagen gevangenisstraf. 

Hij wordt 27' Juni a/s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Heiligerlee (gemeente Scheeinda) begeven, 

• Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maaktestroohulzen. 

Hij kan.schrijven. 

; N°. 1065. BOXTEL, Adrlaan van,oud40jaar,kelner, 
ongehuwd, Protestant geboren tö Alkmaar, laatst gewoond 
hebbende te ^mgierdam, lang' 1.70 meter, haar én wenkbr. 
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bruin , voorhoofd hoog, oogen grijs, neus breed, mond scheef, 
kin spits, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld, door de rechtbank te Rotterdam ,22 April 
1886 en 13 JUDÏ 1838 wegens diefstal, respectievelijk tot 
IVj jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Juni a.s. uit de strafgevangenis \& Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Verlofpas voor Dirk Van den Jiei'g.. 
Signalement, oud 26jaren, beroep boerenarbeider, geboren 

te Oud-Alblas en laatst wonende te Haarlemmermeer, lengte 
1.63 meter, aangezicht ovaal, voorhoofd laag, haar en wenk
brauwen bruin , oogen grijs, neus dik, mond en kin gewoon, 
kleur gezond, by zonder e teekenen: pokdalig. 

Het bestuur der gevangenissen te 's Gravenhage, gezien 
het besluit van don Minister van Justitie, dd. 14 Mei 1890, 
2de afdeeling B , n°. 122, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een verzoekschrift van JOirk Van. dan Merg, 
gedetineerd te 's Gravenhage, om voorwaardelijk te worden 
in vryheid gesteld, 

Gezien de arfcfc. 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van Zyner Majesteits Besluit van 
ien I7den Augustus 1889 {Staatsblad n°. 107j; 

Gezien het ter zake ingewonnen bericht van het College 
van Regenten over de strafgevangenis te 's Gravenhage, 
dd. 21 April 1890, n°. 168, en de daarbjj overgelegde stukken , 

Heeft goedgevonden: 

l9. te besluiten dat iS** J^» d«L i?er<?,. gedetineerd te 
's Gravenhage, veroordeeld by vonnis van de arrondissements-
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rechtsbank te Haarlem. dd. 3 Februari 1887, ter zake van 
mishandeling den dood ten gevolge hebbende, voorwaardelijk 
in vrijheid zal -worden gesteld, 

2°. te bepalen dat aan den veroordeelde, zoolang hjj zich 
voorwaardelijk in vrijheid bevindt, het verblijf vrordt ont
zegd in de gemeenten Haarlemmermeer T Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en Sloten; 

3°. te beslissen, dat van de aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas, een bedrag van veertig gulden (f 40), 
by het voorwaardelijk ontslag aan hem zal worden uitgekeerd. 

Het College van Hegenten over de gevangenissen te 
's Gravenhage is belast met de uitvoering van dit besluit. 

's Gravenhage, 14 Mei 1890. 
De Minister voornoemd, 
Ruws VAK BEEKENBROEK. 

Gelet op art. 5 van het Koninkl\jk besluit van den 17 Au
gustus 1889 (Staatsblad n°. 107). 

Gehoord voormelden Dirk Van den Berg, die na gedane 
voorlezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek van" 
Strafrecht en van de voorwaarden waaronder zijne voor
waardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen. 

Stelt onder uitreiking van dezen verlofpas voormelden 
Dirk Van den Berg voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan, te 's Gravenhage, den 17 Mei 1890. 

Het Bestuur voornoemd, 
De Voorzitter, 

A. M. YATX STIPBIAAK Linseius. 

De Secretar&i&fi*,., 
VAN MAAKEK,.̂  -;; 

De straftijd van den veroordeelde zal verstrijken, behoudens 
te verkenen vermindering van straf, den 18 Februari 1891. 

• , . i 
• ^ - :.- \ , i 
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N°. 1066. USCltflS, Cornelis , oud 33 jaar, .werkman , 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Zaamslag, lang 1.75 meter, baar, wenkbr. en oogen bruin, 
voorhoofd hoog, neus lang, mond groot, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: H 

Werd 28 Juni 1889 door de rechtbank te Middelburg 
•wegens poging tot doodslag, tot 1 jaar gevangenisstraf veroor
deeld , na vroeger reeds eene gevangenisstraf van 2 jaar, wegens 
diefstal te hebben ondergaan. 
. Hij wordt 13 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Zaamslag begeven,' ' H l 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1067. «TTOLANDER , Jan Willem , oud 23 jaar, 
kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 17 
Maart 1875, wegens diefstal, 7.April 1880 en 24 Jan. 1883 
wegens misbruik van vertrouwen, 21 Sept. 1886 wegens land-
looperij, 4 Juli 1889 wegens verduistering; door het gerechtshof 
te Amsterdam 23 Maart 1886 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 18 maanden gevangenisstraf, 183 dagenen 1 jaar celstraf; 
12 dagen hechtenis met last tot opzending naar de bedelaars
gestichten, 1 jaar gevangenisstraf en 5 maanden celstraf. 

Hij wordt 19 Julia. s. uit de strafgevangenis te > Gravenhage 
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. 

Geheim Register. [Zevende aflevering.] 
Negende jaargang. l ^ J 
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; r^°. 1068. COXDAAU, JoJmiina Hnrlft, oud 43 jaar, 
tapster» ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Over-
langel, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.56 meter t 
haa^ en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus en 
mond gewoon , kin pond, aangezicht ovaal, kleup bleek: — 

"W'erd in 1884 door het gerechtshof te 's Grayenhage, wegens 
medeplichtigheid aan diefstal, tot 6 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld » na vroeger reede eenè celstraf van eon halfjaar wegens 
vergrijp tegen de zeden te hebben ondergaan. 

Zij wordt 24 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Gorinchem 
önatögen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Apeldoorn of Deventer begeven. H 

Haar gedrag in de gevangenis was slecht ^ij ia sluw en 
valsoh. Zij was als naaister werkzaam. 

Zij kan schrijven, 

' N°. 1069. TWIfST j Herbert , oud. 29 jaar, scbippers-
knecht, ongehuwd , Protestant t geboren te Rotterdam , laatst 
gewoond hebbende te Uithoorn, lang 1.62 meter, haar en wenkbr, 
bruin,, Voorhoofd. sm&.l» oogen blauw, neus en mond klein, 
kin spits, baard zönÖer. aangezicht ovaal, kleur bleek, is blind: — 

"^ferd veroordeeld: 28 Mei. 1880door den zeekrijgsraad, a,/h. 
yan Z. M. fregat, * Zeeland" wegena diefstallen , 11 Juli 1880 
4por den zeekrijgsraad te Hellevoetsluis, wegens dienstweige
r ing, 14 Aug. 1883 door de rechtbank te ' sHage, 20 Dec. 
1883 door "die te Rotterdam, 9 Maar^, 24 Juli en 10 £Jov. 
1885 door bet gerechtshof te 'sGravenhage, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 en 1V3 jaar celstraf, 2, en 3 jaar 
gevangenisstraf, 1 , 4 en 3 maanden celstraf en 5 jaartucht-
huisstraf. • ,j';•='•• '•'- ••" 

Hij wordt 24 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen, en zaL zich ter OD.tvangst .fjjoer uitgaanskas naar 
Rotterdam* begeven. ,'i,Tt'i:i' ','. 

Zijn gedrag in de« gevangenis was zeer goed. Hij was voort
durend ziek, lijdende aan een gezwel in de hersenen. 

Hij kan schrijven. ,yi 
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N°. 1070. BOER , J a n d e , zich ook noemende Jan Bauer , 
Johan Krieger en Johan Wering of Weering , oud 59 jaat, 
fabriekarbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Arnhem, 
zonder vaste woonplaats, lang* 1.72 meter, haar en weukbr. 
blond , voorhoofd hoog, oogen bruin, neus groot, mond gewoon, 
kinrond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is bij
ziende: —• 

Werd veroordeeld: door het provincianl gerechtshof in Noord-
ho-Uan'1, 15 Sept. 1857 eu 3 Febr. 1865, door de rechtbank te 
's Hertogenboseh, 21 Febr. 1856, door die te Rüermocd, 27 
April 1864 en door die te Alkmaar, 4 Jan. 1884, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk lot 3 jaar, driemaal tot 5 jaar en eens 
tot 4 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Juli a.s. uit de strafgevangenis te V Hertogen-
losch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Dordrecht hegeven. 

Zijn gedrag in do gevangenis wasgoed. Hij beoefende geen 
bepaald vak. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1071. C o e r t e n , Leender t , oud 54 jaa r , arbeider, 
ongehuwd * Roomsen-Katholiek, geboren te Wijchen , laatst 
gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.66 meter,- baar bruin, 
wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen donker, neus breed, mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht yol, kleur gezond: —• 

Werd veroordeeld: 20 Nov. 1879 en 6 Oct. 1885, respectie
velijk door het gerechtshof te *s Hertogenbosch en te Arnhem, 
•wegens diefatal, tot 5 jaar tuchthuisstraten 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 8 Juli jl . uit de strafgevangenis te *s Hertogenbosch 
ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Nijmegen begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

JS°. 1072. B e r g , «Van Tan d e n , oud 33 jaar , visscher, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Reeuwijk, lang 1.57 meter, haar, weukbr. en oogen bruin, 
voorhoofd hoog, neus spits, mond gewoon , kin breed, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken 
aan de rechterwang: — 

Werd veroordeeld : 18 Juni 1885 door het gerechtshof te 's Gra-
venhage en 24 Jan. 1889 door de rechtbank te Utrecht wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gouda 
begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met hout-
draaien werkzaam, ' \ 

Hij kan schrijven.' 

N°. 1073. WORMHOÜDT, Johannes Nlcolaas « c -
rarduH B l a a d l n o s , oud 24 jaar , behanger, ongehuwd, 
Roomsch-Katholiek, geboren enlaatstgewppndhebbende te Am-
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sterdam , lang 1.67 meter, haar en baard bruin, wenkb'r. donker, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en moed breed, kin rond , ( 
aangezicht vol, kleur gezoiid: — 

"Werd veroordeeld: 5 Dec. 1875 door de rechtbank te Ara
sterdam tot 2 jaar en 5 maanden opsluiting in de gevangenis 
voor jeugdige mannelijke veroordeelden nabij Doetinchem, in 
Febr. 1880 door dezelfde rechtbank wegens diefstal tot 4 maanden 
celstraf, 20 Oct. 1882, 27 Aug. 1884 en 19 Oct. 1885 door bet ! 
gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid iu geschriften 
tweemaal wegens diefstal, tweemaal tot 1 jaar en eens tot t2 < 
jaar celstraf; 19 Juli 1888 dodr de rechtbank te Amsterdam, 
wegens diefstal eo oplichting tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Amsterdam j 
ontslagen eu zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goei. Hij is sluw en 
eigenwijs. Hij vlocht riet. 

Hij kan schrijven. * . > _J 

TS°. 1074, COEZAÏTOT, Hend r ik , oud 36 jaar , smid , j 
-ongehuwd, Protestant] geboren en laatst gewoond hebbende | 
te Amsterdam, lang 1.73 meter, baar én wenkbr. zwart, voor- | 
hoofd laag, oogen bruin, neus lang, mond gewoon , kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

•' "Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam , in Febr. 
1878 en 20 Juli J888 wegens diefstal tot 18 maanden celstraf 
en 2 jaar gevangenisstraf, 

Hij wordt 4 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk , hij is logenachtig. 
Hij was als smid werkzaam. 

. -.'.Hij kan'8Chrijv0a,'ftkSft^ ^{lEföaiSE&OVd' 

N°. 1075. BOJEB, Johaniaa CornclI» d e , verlaten 
huisvrouw van Wilhelm Grundler, oud 63 jaar, schoonmaakster, 
gehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam , zonder vaste woon
plaats , lang 1.60 meter /haar , wenkbr. en oogen bruin , voor-
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hoofd hoog, neus spits, mond breed, kin rond, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd 24 Jan, 1889 door de rechtbank te Botterdam, 'wegens 
diefstal tot 1 jaffr en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, 
na vroeger reeds eeae gevangenisstraf van 1 jaar, voor een 
zelfde misdrijf te hebben ondergaan. 

Zij wordt 7 Aug. a,s. uit de strafgevangenis te Utrecht^ ont
slagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar Rot
terdam begeven. 

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

2y kan schrijven, 

N°. 1076. SLOT» Harm T a c k e s , oud37 jaaf, arbeider, 
weduwnaar , Protestant, geboren te Boijl, laatst gewoond 
hebbende te Ter Caple, lang .1.60 meter t haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 11 Febr. 1886 door.het gerechtshof te Leeuwarden, 
wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

fiy genoot 6 maanden afslag, "Wordt 15 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Noordwolde gemeente Weststel-
lingwerf Jbegeven, 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1077. SCHAAPHOK, Johannes J a e o b u s , oad 
•32 jaar, zonder beroep, ongehuwd,-Protestant, geboren te 
Slochteren , laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.58 meter , 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal; oogen blauw, neus 
£>reed en dik ,.jnond klein . kin rond , baard zonder, aangezicht 
ovaal,'kleur'gezond , is'ptjziende : — ; "./*£.,. . . . . . . -

Werd veroordeeld: .door .de rechtbank te .Groningen 4 Dee. 
1873 èn 8A.ug. 1877.wegensdiefstal, bedelarij en gewelddadig
heid jegens een bedienend beambtej door die te Assen 12 Sept. 
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1877 wegens bedelarij f door die te Groningen 13 Dec- 1877 
-wegens rebellie, door bet gerechtshof te Leeuwarden27 April 
1878 en 20 Aug. 1884, wegens schriftelijke bedreiging: met 
brandstichting en met moord, respectievelijk tot 2 jaar gevange
nisstraf, 3 maanden celstraf met hst tot opzending naar de 
bedelaarsgestichten, 8 dagen celstraf, 1 dag gevangenisstraf 
met last tot opzending naar de hedelaarsgestichtén , 15 dagen 
celstraf, 5 en 6 jaar tuchthuisstraf. 
• Hij wordt 2G Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Le^umoardm 
ontslagen en daarna naar de Rijkswerkinrichting te YeeDhuuen 
teruggebracht. 

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

Hij kan schrijven. 

N<\ 1Ö78. ARESTKSEar of AHETVZELV , Andries , oud 
48 jaar, schoenmaker, weduwnaar -t Protestant, geboren te 
Kampen, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.65 meter, 
haar en wenkbr. blond , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus 
spits , mond gewoon, kin rond , buard zonder, aangezicht vol, 
fcfeur gezond; —-

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in utrecht 
in pee. 1866, wegens moedwilligen doodslag, door het ge
rechtshof te 's Gravenhage , 21 Febr. 1884 en door dat te Am
sterdam 27 Sept. 1887 wegens diefstal, respectievelijk tot 15 
jaar tuchthuisstraf en tweemaal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 24 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijne "uit-
gaanskas in ontvangst nemen. 

2ijn gedrag ;xn de gevangenis was goed- Hij was met 
feet pluizen van katotn belast. . /._. 

Hij kan niet schrijven. ':.' / 

T\T*~1079. IIARIXC, Jacobus, oud 54 jaar, kantoor
bediende, ongehuwd, Israëliet*,'"geboren en laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhage ^Jang 1.71 meter, haar en wenkbr. 
blGnd, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neuVdik, mond gewoon , 
Irin rond, baard zonder; aangezicht ovaal,' kleur gezond: •— 
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Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
holland , 24 Jan. 1868, door de rechtbank te Amsterdam, 7 
Juli 1853,27 Nov. 1812, 19 0ct. 1831 en 9 Aug. 1888, -wegens 
"wegens misbruik van vertrouwen, -wegens verduistering en 
driemaal wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuis-
straf , 6 maanden celstraf, 2 jaar en 8 maanden, 6 jaar en 8 
maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 24 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te *s Graven-
aage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

N°. 1080. W I E M N & A , Dirk J a n , oud 38jaar, kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren, te Franeker, laatst 
verpleegd te Veenhuizen, laog 1.73 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogea blauw, neus lang, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld : door den krijgsraad ïn de 3 militaire af-
deeling 19 April 1870 wegens diefstal, door de rechtbank te 
Zutphen 11 Juni 1873, door die te Arnhem 30 Aug. 1875, 
door die te Leeuwarden 28 Mei 1879, door die te Assen 30 
Juli 1879, wegens bedelarij en landlooperij, door die te Win
schoten 14 Nov. 1879 , door die te Arnhem 30 Sept, 1873-en 
door die te Amsterdam 17 Sept. 1877 wegeos diefstal, door het 
gerechtshof te Leeuwarden 24 Aug. 1880 wegens aantasting 
en gewelddadige en feitelijke wederstand jegens bedienende be-
arabteu , respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 14 dagen 
en 3 maanden gevangenisstraf, 2 maanden en 1 dag celstraf 
met last tot opzending (3 maal) naar de bedelaarsgestichteo , 
4 maanden celstraf, tweemaal 1 jaar gevangenisstraf en 10 
jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 24 Aug.a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Franeker .begeven. - _.;*:**- ' . ? u%*i 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, bij is'opvliegende. 
Hij was. mét weven belast. . . 

Hij kan schrijven. . : •.,-. 
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ft*. 1081. L I J S , Wl lhe lmlua, oud 51 jaar, werkster, 
•weduwe , RoomscU-Katboliek , geboren te Gréertruidenberg» 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, 
haar en wenkbr. grijs, voorhoofd ltmg , oogen blauw, neas en 
mond gewoon, 'kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft 
«en litteeken san het voorhoofd; — "• 

"Werd 19 Febr. 1889 doop de rechtbank te Amsterdam wegens 
diefstal tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld , na vroeger 
reeds eene celstraf van 2 jaar, eveneens wegens diefstal te 
hebben ondergaan. 

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

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was. met wasschen 
•bélaöt. - e &a\ J&m* • *.'•*>>'.* 

Zij kan nïet schrijven. ;'• * ; 

K"°. 1082. AL.BEBTS, J a n , oud 27 jaar, zonder beroep t 
ongehuwd, Protestant, geboren té dën Andel gemeente Bafloo , 
zonder vaste woonjlaats, lang 1.67 toeter, haar en wenkbr. 
Mond, voorhoofd rond , bogen Blauw, neus klein, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

"Werd veroordeeld: door de rechtbankte Groningen , 29 Dec. 
1886 en 26 Juli 1888 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 
"2 jaar gevangenisstraf. 

Hij-wordt 10 Aug. *..s. uit de strafgevangenis te Groningen 
^ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar den 
Andel, gemeente Bafloo begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. 

Hij kan schrijven. 

N*. 1083. » W C K , Hendrik , v a n , oud 39 jaar, arbeider, 
«ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
*te Winschoten,lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voor-
ïoüfd .plat, oogen bruin, neus en mond groot, kin rood, 
^aard zonder,-aangezicht ovaal, Jdeur gezond-: — 
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Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 
24 Juli 1889, wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf, na 
vroeger reeds 7 vonnissen, allen wegens diefstal, te hebben 
ondergaan, respectievelijk tot 2 jaar, 9 maanden en 1 maand 
celstraf, 1, 5 en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 A.ug. a. 8. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
"Winschoten begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. 

Hij kan niet schrijven. 
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N°. 1084.. BETTEN, Hlaasvan, oud34jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Opheusden, lang 1.75 meter, haar en, wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, 
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem , 1 April 
1879 wegens verwonding en 28 Nov. 1882, poging tot moord, 
respectievelijk tot 4 maanden celstraf- en 8 jaar tuchthuisstraf. 

Hij ia 10 Juli jl. na gratie bekomen te hebben uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Apeldoorn hegeven. 

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

Hij kan schrijven, 

W. 1085. RIJSSEXBERCtE , Jfean Pierre Theodore 
van , oud 36 jaar, kapper, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, 
geboren te 's Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te 's Gra-
venhage, lang 1.65 meter, haar rossig, wenkbr,bruin, voor
hoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 18 Juni 1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt 2 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is sluw en 
bedriegelijk. Hij was met bobijnen belast. 

Hij kan schrijven. . • 

N°. 1086. RIEHE, Pieter Wilhelm, oud36jaar,hor
logemaker , ongehuwd, Protestant, geboren" te Utrecht, laatst 
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gewoond hebbende te Assen, lang 1.65 meter, haar bruin doch 
dun t wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 28 Oc't 
1886 -wegens misbruik van vertrouwen en 30 Aug. 1888, wegens 
verduistering, respectievelijk tot 1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen 
begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis waa redelijk. Hij is zeer sluw» 
Hij repareerde uurwerken en plukte tricot. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1087. S l iEUHXNHyBernardlaaofBerendJe , huis
vrouw van Martinus van den Bosch, oad 41 jaar, zonder be-
roöp, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te kampen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen bruin , neus spits , mond en kin "breed , 
aangezicht ovaal, kleur gezond, is pokdalig: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 26 
Mei 1886 wegens valschheid in geschrift en door de rechtbank 
te Amsterdam 6 Febr. 1889 wegens verduistering t respectieve
lijk tot 1 jaar celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 3 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Kampen 
begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis wasgoed. Zij was met naai-en 
breiwerk belast. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1088. B B 1 Ë T , J a n G e r a r d u s , oud 61 jaar, zonder 
beroep, weduwnaar, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.51 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd breed en hoog, oogen blauw, neus 
groot en dik, mond groot, kin breed, bruinen ringbaard, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld: 2 Nbv. en 14 Dec. 1882 door de recht
bank te Haarlem en Rotterdam, 3 Sept. 1889 door bet ge
rechtshof te Amsterdam , telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 2 jaar en tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogm-
losck ontslagen en vervolgens naar de rijkswerkinrichting te 
Veenhuizen opgezonden. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1089. BEHA.GEL, J o h a n n e s F r e d e r l k Hend r ik , 
oud 62 jaar , kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren te 
's Gravenbage , laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 
1.61 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen 
bruin, neus en mond groot, kin breed, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond , is kaalhoofdig : — 

"Werd veroordeeld : door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland 25 Nov. 1843, 24 Maart 1845 en21Aug. 1862, door 
den krijgsraad in Noord-brabant 25 Nov. 1848, door de recht
bank te Amsterdam 21 April 1857, telkens wegens diefstal, 
22 Nov. 1888 door het gerechtshof te 'sGravenhage wegens 
bet plegen van ontucht, respectievelijk tot driemaal twee jaar , 
6 , 5 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 'J Hertogeii-
bosch. ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

Ka. J090. P E T E R S , H e n d r i k , oud 24 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Ambt-Hardenberg, laatst 
gewoond hebbende te Avereest, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de Techtbank te Zwolle 14 Oct. 
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1886 endoor' die te Arnhem 3 Sept. 1889, wegens diefstal, 
telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wórdt 17 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch. hij is traag 
en lui. Hij was belast met l̂ et breien van netten. 

Hij kan schrijven* 

N°. 1091. £MEIAK,SaIomon, oud 68jaar, kleermaker , 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Gulenhorg, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.74 meter, haar en 
werikbr. grijs , voorhoofd hoog, oogen" grijs, neus dik en groot, 
mond groot, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, heeft een breuk en is Jcaalhoofdig: — - .£."$&' 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sHertogenbosch 
24 Maart 188ren door die te Rotterdam 13 Sept. 1888 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 6 jaar en 8 maanden en 2 jaar 
gevangenisstraf, - na vroeger reeds eene tuchthuisstraf van 6 
jaar,.eene correctioneele gevangenisstraf van 11 jaar en eene' 
militaire detentiestraf van 1 jaar te hebben' ondergaan. 

Hij wordt 28 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 'sHerto-
genbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Culenborg begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

**. ^éfyÊMpèl',V: -IsÜèT 
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N°. 1092. Verhagen» ChrlsUaan Wl lhc laaus , oud 
23 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren'en -
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, 
baar, wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd hoog, neus gewoon, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 9 Juli 1886 door het gerechtshof te 
'sGravenhage en 21 Aug. 1888 door de rechtbank te Rotter
dam , wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 
2 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 5 Sept, jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1093. OOSTERMEIJER, F a a l Theodoor , oud 
37 jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Maastricht, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, 
haar bruin , wenkbr. blond, voorhoofd en kin rond, oogen 
blauw, neus spits * mond gewoon I baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — -

Werd veroordeeld: 30 Juni 1882 door het gerechtshof te 
Amsterdam en 23 Aug. 1888 door de rechtbank te Amsterdam, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 
2 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 7 Sept. il. uit de strafgevangenis te Amsterdam ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan scbrijveo. 

N \ 1094. A P P E L , Antouius P e t r a s , oud 31 jaar , 
timmerman , ongehuwd , Roomsen-Katholiek , geboren en laafst 
gewoond hebbande te 's Hertogenbosch, lang 1.69 meter, haar, 
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wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus dik, mond 
grout, kin xond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werl veroordeeld: door de militaire auditie in het 2e militaire 
Arrondissement, 18 Maart 1880 en door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch 21 Sept. 1887, wegens diefstal, respectievelijk 
lot 2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf. ï -

Hij ia 25 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1095. MEA8FOOBT, Johannes v a n , oud48jaar, 
wever, ongehuwd; Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende Ie Boxtel, lang 1.70 meter, haar, wenkbr. 
en oogen bruin , voorhoofd breed, neus gewoon , mond groot, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te. *s Hertogenbosch 
18 Mei 1886 en 13 Sept. 1888 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 28 Sept. jl. 'uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen én zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Boxtel 
begeven. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 1096. P R E E , Gerardas Wilhelmus d e , oud 
25 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende" ïé^Amsterdam^lang 1.72 meter , haar'en 
wenkbr. bruin J! -voorhoofd "laag,' oogen blauw , neus groot, 
mond gewoon,-kin rond / 'baard zonder, aangezicht vol, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld-: 'door de rechtbank te Amsterdam, 
26 Oct. 1882, 30 Juni 1885 en 2 Sept. 1887 en door het 
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gerechtshof te Amsterdam 2 April 1H89, -wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf ,-9 «maanden celstraf, 
1 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 23 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas uaar 
Amsterdam begeven., • -.- i • 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1097. HOOL , «Tan, oud46jaar, arbeider,ongehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Charlois, 
lang 1,68 meter, haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd laag, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard grijs, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeel 1: door het gerechtshof te 's Gravenha^e, 
14 Aug. 1885 en door de rechtbank te Rotterdam 17 Sept. 1889 
wegens diefstal, respectievelijk tot 4en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas uaar 
Charlois begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1098. SEVEKE , Hcndrlkns Johannes Her manu» , 
oud 23 jaar, kantoorbediende, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd en kin rond , 
neus groot, mond gewooa , baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur bleek: — 

"Werd ^veroordeeld; door het gerechtshof 'te Amsterdam 
1 Maart en 22 Dec. 1888, wegens oplichting en valschhëid in 
geschriften telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Oct. a. s. uit de strafgevangenis* te 'Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
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Zijn gedrag in de gevangenis "was zeer slecht. Hij is sluw. 
Hij maakte rozenkransen.. 

Hij kan schrijven. . • 

TT. 1099, BUTTEX, J a n J o h a d n e » , oud 25 jaar, sjouwer, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Amsterdam, zonder 
vaste woonplaats, lang 1,67 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon , oogen grijs, neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , beeft een 
litteeken aan den rechterpols: — 

Werd veroordeeld: in 1881 en 1883 door de rechtbank te 
Amsterdam 3 April 1882 en 7 Oct. 1883 door het gerechtshof 
te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
183 dagen, 2 en 1 jaar'celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 7 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 'sHtHo-
genbosch ontslagen en. zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven.'3^ "\a. -' 

Zijn gedrag in' de gevangenis was goed. Hij was helper 
in de keuken. 

Hij kan schrijven. 

N0. 1100. BLOEMINK H m . , Wil lem R e i n i e r , oud 
30 jaar, Meekers knecht, ongehuwd, Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Apeldoorn, lang 1.70 meter, baar 
en wenkbr. blond, voorhoofd rond , oogen grijs, neus eo mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 

.. gezond-, het eerste lid van den voorsten vinger der rechterhand 

. en de beide pinken ziju krom: -pj^i;.^ - •:.; 

'^^VerdvöjooTdeéldtdoor het gerechtshof te Arnhem, ÖSept. 1881 
^ ^%'i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 3 ^ 2 jaa r celstraf en 1 jaar 
f gevangenisstraf/' t " ' ^ ^ 4 ^ ^ ^ A T , r " ' - ' ' : '"#""; 

. „.Hij wordt .9 .Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ÓTL\~ 
''stagen/'éa_zal zich''tér'ontvangst zijner uitgaanskasxiaar'Apel-
' " d o b r ö ' i J ê g i w n ^ ! ^ ^ 0 1 ^ 0 * ^ ^ * ' , : ' ; ' '" ,- • r' >-- ? 

. . J îjn gedrag in de .gevangenis was goed. Hij was belast niet 

Hij kan schrijven. 
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N9. 1101. THOL,Johann , oud 44 jaar, koopman, gehuwd, 
Roomsch-Katboliek, geboren te Uden, laatst gewoond hebbende 
1e Groesbeek, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin , voor
hoofd breed, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal I kleur bleek, beeft een litteeken 
aan beide armen en mist het linkerbeen. 

Werd 13 Oct. 1881'door het gerechtshof te Arnhem, wegens 
diefstal tot. 9 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 13 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen, en daarna aan de Pruisische re^eerïng uitgeleverd. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is sluw en 
gevaarlijk. Hij was aanhoudend ziek. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

K*. 1002. KNOP» W i l l e m , oud 38 jaar, werkman, 
gehuwd, Protestant, geboren te Geervliet, laatst gewoond 
hebbende te Haarlem , lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond groot, kin 
rond, baard blond , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 24 Januari 1884 door de rechtbank te 
Haarlem en 20 Febr. 1889 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 18 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskas naar 
Haarlem begeven 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1103. V R I E S , M e u w e de» oud 54jaar,koopman , 
gehuwd, Protestant, geboren te Oterleek laatst gewoond 
hebbende te Alkmaar, lang 1.76 meter, baar zwart, wenkbr. 
bruin, voorhoofd plat,- oog blauw, neus spits, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —• 



54 

"Werd veroordeeld: 29 Nov. ^865 door het proviaciaal ge
rechtshof in Noordholland en 18 Dec.1883 door het gerechts
hof te Amsterdam wegens diefetal van vee in de weide; 23 April 
.1889 door hetzelfde hof, wegens diefstal, respectievelijk tot 
5 jaar tuchthuisstraf, 3 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
-ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Alkmaar begeven. ~~ ••*' 

Zijn gedrag in de gevangenis was goei , doch hij is weinig te 
vertrouwen. Hij maakte stroohulzen en rozenkransen. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1104. DAXHOVEN, Vendrlkas , oud 23 jaar, voerman, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te Bnflo (Groningen) 
laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.68 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog oogen grijs, neus 
en mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 9 April 1885 door de rechtbank te Amster
dam en 30 Oct. 1888 door bet gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal t respectievelijk tot 1 jaar celstral en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te '* Gravenhage 
ontslagenen zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 1105. EDIONDT, Susanna Doienthea, oud 55 jaar, 
bierhuishoudster, weduwe van A. Nederpelt, Roomsch-Katholiek, 
geboren te Smilde, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. 
lang 1.57 meter, haar, wenkbr. en oogen. bruin, voorhoofd 
gewoon, neus dik, mond groot, kin rond, aangezicht groot 
en rond, kleur gezond: — 

Werd in 1885 door het gerechtshof te Amsterdam wegens 
medeplichtigheid aan diefstal tot o jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld na vroeger reeds door het zelfde hof tot 4 maanden 
celstraf te zijn veroordeeld geweest wegens het moe Iwilligtoa-
brengen van slagen en kwetsuren. 

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

Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was als 
waschvronw werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

Geheim Register. [ E U d e af leTering.j 
Negende jaargang, L ° 
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- N°. 1106. KOKS, Hartog, oud57 jaar, sjouwer , onge
huwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bodegraven, laatst 
gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.59 meter, haar en 
wenkbr, grijs, voorhoofd breed, oogen bruin, neus en mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 14 Sept. 
1882, 2 Juli en 24 Oct. 1889 , telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 2 jaar, 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij word 8 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

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

N°. 1107. DIJKSTRA, Pleter Alles , oud 66 jaar, 
zonder beroep, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Bolsward, lang 1.64 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd hoog en breed, oogen blauw, neus 
geroot en dik, mond groot, kin breed, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond, ia kaalboofdig:.— 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Fries
land, 3 Maart 1873; door de rechtbank te Leeuwarden, 29 
Nov. 1884 en 27 Oct. 1888, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar celstraf en tweemaal 3 jaar gevangenisstraf. 

Bij wordt 11 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogen-
losch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar de Lemmer begeven. 

Zijn gedrag in de gevaDgenis was "uitmuntend. Hij was als 
reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1108. l i eer , Anna Sibilla van der, oud 57 jaar, 
zonder beroep, weduwe van B, Heilbron, geboren en laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.62 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd boog, oogen blauw, neus en 
mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur geel, 
heeft een litteeken op de bovenlip: — 
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"Werd in 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens 
moedwilligen doodslag tot tien jaren tuchthuisstraf veroordeeld. 

Zij wordt 18 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Gorinchem 
ontslagen en zal. zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
"*s Gravenhage begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Zij is driftig" 
en wraakzuchtig. Zij was als naaister werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

]S°. 1109. SMIT, Jur r ien , oud 40 jaar, zonder beroep, 
ongehuwd, Protestant, geboren te 't Zandt, zonder vaste 
woonplaats lang 1.75 meter, haar eu wenkbr. blond, voor
hoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, 
baard zonder, aacge2icht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Gorinchem, 10 Dec. 
1873 wegens misbruik van vertrouwen t door die te Leeuwarden 
19 Mei 1875, door die te Assen 19 Sept. 1877, door die te 
Amsterdam 17 April 1878 eD 15 Sept. 1880, door die te Arnhem 
1 Juni 1880, telkens wegens bedelarij en door het gerechtshof 
te Arnhem 18 Nov. 1880, wegens schriftelijke bedreiging met 
brandstichting en moord, respectievelijk tot 1 jaar cel-, 6 
maanden, 1 maand ea tweemaal 14 dagen gevangenisstraf, 
3 maanden celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf, waaronder 4 
maal met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met 
spoelen belast. 

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: Adriaan Van Gooi, ongehuwd, schoen
maker, geboren en laatst wonende te Oosterhout. 

Signalement: ouderdom: 39 jaren; lengte: 1.62 meter; 
aangezicht: vol; voorhoofd: hoog; kleur: gezond; oogen : 
blauw; neus: dik*, mond: gewoon; kin: rond; haar en wenk
brauwen : grys; zonder bijzondere teekenen. 

Het Bestuur der gevangenis te Breda, 
Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 

4 November 1890, afdeeling 2 B , n°. 106, luidende: 

DE 'MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het College 
van regenten over de strafgevangenis te Breda; 

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van Zijner Majesteit's Besluit van 
17 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107); 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Adriaan Van Gooi, gedetineerd in 
gemelde strafgevangenis, veroordeeld by vonnis.van de arron-
dissements-rechtbank te Breda, dd. 16 Mei 1887 3 ter zake 
van opzettelijke brandstichting waarvan levensgevaar voor 
een ander te duchten is , voorwaardelijk in vrjjheid zal worden 
gesteld; 
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2\ te beslissen, dat van de aan dezen veroordeelde toe-
Tsehoorende uitgaanskas een bedrag van veertig gulden (f40.—) 
by het voorwaardelijk ontslag aan hem zal worden uitgekeerd. 

Het College van regenten over de strafgevangenis fee 
Breda is belast met de uitvoering van dit besluit. 

's Gravenhage, den 4den November 1890. 

Ve Minister voornoemd, 

RUÜ3 VAW BBEBEHBEOEK. 

Gelet op art. 5 van het Koninklyk besluit van 17 Augustus 
1889 {Staatsblad n°. 107); 

Gehoord voormelden Adriaan Van Gooi, die, na gedane 
voorlezing van artt. 15 en 16 van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden waai*onder zijne voor
waardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Adriaan Van, Gooi voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te JBreda, den 8sten November 1890, 

Het Bestuur voornoemd, 
Dr. INGEN-HOÜSZ , Voorzitter 9 

ED. GULJË , Iteg*-Secretaris. 

De straftijd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van. straf, den 2den Maart 1891» 
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N°. 1110. SCHOUTEN, Bastfaan, oud41 jaar, werkman, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Almkerk, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd , neus en mond gewoon, oogen grijs, kin rond, baard 
zonder t aangezicht rond, kleur gezond, heeft een litteeken op 
de linkerwang: — 

"Werd -11 Dec. 1885 door het Hoog Militair gerechtshof in 
Nederlaodsch-Indië wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 
5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 11 Deo. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich tér ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Gorinchem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N\ 1111. W E E R D , Teunls d e , oud.40 jaar, varens-
gezel, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Harlingen, lang 1:70 meter, haar rood, wenkbr. 
blond , voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond 
klein, kin rond, haard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , is bijziende: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 5 Sept. 
1877 wegen gewelddadigheid en 8 Dec. d. a. v. wegens bede
larij ; door het gerechtshof te Leeuwarden 5 Dec. 1878 .en 20 
Dec. 1883 wegens diefstal; respectievelijk tot 2 maanden celstraf, 
2 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naarde bede
laarsgestichten, 5 jaar gevangenisstraf en 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 20 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen, doch moet nog zes maanden gevangenisstraf on
dergaan en zal alsdan ter. ontvangst zijner uitgaanskas zich 
naar Harlingen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is laag en 
valsch. Hij was als wever werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. [Twaalfde aflevering.] 
Negende f aargang. L 6 J 
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N°. 1112. I i l P P E , Henricus J o h a n n e s , oud 63 jaar 
schilder, weduwnaar, Rpomsch-Katholiek, geboren en laats 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,75 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard grijs, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland 7 Oct. 1874; door het gerechtshof te Amsterdam 5 
Mei 1886 en 18 Dec. 1888; telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot tweemaal één jaar celstraf en eens tot twee jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te '* fferto-
genbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. - .". 

NB. 1113. FliAMAW, J a c o ï i , oud 32 jaar, stoker, ge-
gehuwd, Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang,.1.57 meter, haar donkerbruin , 
wènkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus groot, 
mond, gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft 'eene waggelende ho.uding: — 

Weed veroordeeld: door de rechtbank te Leiden 13N"ov. 1868, 
12 -Kov. 1869 en 17 Maart 1876; door die te 'sGravenhage 
15 Mei 1879; door het gerechtshof te Amsterdam 10 Jan. 1882 
en 22 Dec. 1888; telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
6 ..maanden en 4 jaar gevangenisstraf, tweemaal 3 maanden 
en eens 183 dagen celstraf en. 2 jaar gevangenisstraf. 
1 Hij wordt 26 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Amsterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
1 Zijn" gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is stijf hoof
dig en eigenzinnig. Hij maakte vuurmakers en verlas boonen 
en erwten. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1114. W A S S I N K , W i l l e m , oud 39 jaar, kleerma
ker , gehuwd, Roomsen -Katholiek , geboren te Angerlo, laatst 
gewoond hebbende te Stompwijk, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond 
gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen 6 Aug. 
1862 en 2 Nov. 1864, wegens diefstal; door het provinciaal 
gerechtshof in Gelderland 19 Aug. 1868, wegens aanranding 
der eerbaarheid en door het gerechtshof te *s Gravenhage 31 
Dec. 1885, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid; respec
tievelijk tot 2 jaar, 3 jaar en 2 maanden gevangenisstraf, 10 
eu 5 jaar tucbthuisstraf. 

Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst, zijner .uitgaanskas naar 
Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

]S°. 1115. BITGEUS, Pief er A n t h o n i , oud 24 jaar, 
ijzergieter, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhage, lang 1.66 meter, haar eu wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog , oogen grijs, neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, ziet scheel: — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te 's Hage 8 Dec. 1881 
wegens diefstal; 24 April 1884 wegens wederstand tegen de 
politie; 23 Oct. d. a. v. wegens het slaan van een bedienend 
beambte; door het gerechtshof te 's Gravenhage 18 Dec. .1884 
en 6 Mei 1887, wegens diefstal; respectievelijk tot 1 jaar 
gevangenisstraf, 8 en 15 dagen, 2 maandenen 1 jaar celstraf 
en 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 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 was als mat
tenmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N°. I l i 6 . FAULHABÈB, Fr^ncUcina Joiephu» An-
tfooilua Uubèrtua, oud37 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-
Kathbliek, geboren te Venlo, laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1.61 meter, haar en wénkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rund, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Gravenhage 18 
Juli 1877, wegens desertie ; door de rechtbank te Amsterdam 
6 Juli 1882 en 12 Febr. 1889, wegens diefstal; 11 April 1883, 
wegens' oplichting; door het gerechtshof te Amsterdam 16 
April 1889, wegens diefstal; respectievelijk tot 3 jaar krui-
wagenstraf, 183 dagen celstraf, 4 maanden gevangenisstraf, 
3 maanden celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Deo. a. s. uit de strafgevangenis te 's Graveiihage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in dé gevangenis was goed Hij verrichte schrijfwerk. 





ALPHABETISCHE NAAMLIJST 
BEHOORENDE 

BIJ nEÏ.ÏE6EHBHTiJAABftlK\: 

VAN HET GEHEIM REGISTER VAN ONTSLAGEN GEVANGENEN. 

N A M E N , 
Npmmer 
iu, het 

register. 
N A M E N . 

Nommer 
ia het-

register. 

Aarta, J. M. J . . . • . 
Alberts, J 
Appel, A. P. . . . . 
Arinksen. . of Aren* 

zen, A. 

Beer, J. C. de. . . . . 
Behagel, J.. F. H.. , \ 
Berg, J.*van den. .*. 
Bloemink Hzn.'f W.R. 
Boer, J. de ; . . . . . 
Hoer, J. C. de. . . . . 
Boxtel, A. -van . . » . 
Brasem , J. den . . . . 
Brtèt, J. O 
Bugers , P . A 
Bijl, J . . ; ; ; . . . . . 
Cauffmann, P. 
Coerten, L. • .•. 
Coezahdt, -H. •. 
Colbers, F . H. 

1024. 
.1082 
1094 

1078 

1034 
1089 
1073 

.1100 
1070 
1075 
1065 
-1047 
1088 
1115 

'1021 

1043 
-1071 
-107Ï 
10j0 

Condaar> J . M 

Dal boven t' H 
Dijck, II. van.. . . 
Dijkstra, P. A. . . . 

Edmondt, S. D . . . 
Erbé, P. H. . . . . 

FaulhaoetyF. J. A.'-H 
Flaman, J 

Galen , M. van. . . 
Geel j A. . . . . . . 
Gerritsen', 'F.;H.. . 
Giezen, J. . I . . . 

Haring", J.. . . . . . . ..-
Hasselbach,, J . L. . 
Heeten, G. den .. , 
Helsloot, J. . . . . 
Hendriks, Ci . : . .-
Hottiïiga i I. . . . . 

1068.. 

'1104 
1083 • 
1107 

1105 
1041 

1116 
1113 

1016 . 
1058 
1037 
1032 

1079 : 
1045, 
'1056 
1042" 
•1061 
1027. 



II 

Hunnik, R w 

Jager, A. D. ; . ; ; 
Janssens, W. . 
Jongebreur, W.. . I 

Klumpera, J. J, Th 
Knop ,W. . . . . 
Koks H. 
Koning, B. . 
Kool, J. 
Korsse, J. H . . . *. 
Leenaers, J. 
Leunis, C . . . . . * [ [ 
Liefde, J. de . " ." ." * 
Lippe, H. J. . ! * 
Lya, w.: ; ' 

1035 I Riedel, O. C. H H 

1059 8 ^ ' ? ï * ? 
1051 R u t t e ° . J- J. 
1038- ^Üsse^>erge, 

Magchielsen , J. . , . 
Meer; A. S. Tan dep.' 
Mensfoort, J . van. 
Muller, A. J. . m . ' ' 

Nonkea, A. . . . . , . 

Oldenhotyw. 
Oostermeïjer, P. Th" 
Otger, B.-P. . . . I * 
Ottolander, J. W. .•"; 

Peters, H. .- . . . .• - i 
Pieper, J. M.T;C. ' "''" 
Pree^G. rW. de.1. 

Raid, J. L. de.. jy. ;' 
Reyenfcerg, H. . '. :. . 

1039 
1040 
1102 
1106 
1064 
1097 
1036 

1054 
1066 
1055 
1112 
1081 

1026 
1108 
1095 
1060 

1057 

1063 
1093 
1053 
1067: 

1090 
1028 
1096 

Ï022-
1031: 

.Sautarelle, S. H. 
Schaaphok, J. J . 
Schieveen,. B. S. 
Schippers, E. . . 
"Schouten, B.. . . 
Sebus, J. H. N. 
Setten, K. van. . 
Seveke, H. J. H. 
Sleurink, B. . . . 
Slot, H. T 
Smeink, S. . . . 
Smit, J 
Speekhoudt, G. J, 
Thül, J 
Timmer, J. 1). A. 
Twigt, H 

Veen, H. van der. 
Verhagen, Ch. W. 
Vermeulen, J. . ' . . 
Vries, L. de . . .-. 
Vries, P de . . . . 
Voorwalt., F . ,H.. . 

Wassink, "W. . ' . 
Weerd, lT. de-. ; ; . 
Westrum, H. . . . 
Wielinga, D. J. . „ 
Willems, H 
Willemse, B. . . . 

1019 
1086 
1099 
1085 

1025 
1077 
1048 
1046 
1110 
1052 
1084 
1098 
1087 
1076 
1091 
1109 
1029 
1101 
1017 
1069 
1062 
1092 
1033 
1103 
1023 
1020 
1114 , 
1111 
J049 
1080 
1050 i 
1018 



III 

1 

NAMEN. 
No mm erf 
in het 

register 

"Wolde, J. P. van. . . 
Wormhoudt, J. N. G, B. 

1044 
1073 

NAMEN. 
Nommer 
in het 

register. 

Voorwaardelijk in vrijheid 
gestelden. 

Bladz. 

Wulften , F. J. van. 
Berg, D. vaa dea. 
Gooi ( A. -van. . . . 

7 
31 
69 


