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N°. 1117. D A L E N , J a n v a n , oud 34 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Ambt-Vollenhove , lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 20 Jan. 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
moedwiUigea doodslag tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 2 jaar afelag, is 5 Nbv. jl. na gratie bekomen 
te hebhen uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en 
heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steenwijk 
begeven. 

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

Bij kan schrijven. 

N°. 1118. E X T E R , N i e o l a a s , oud 42 jaar, schachten
maker , gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Amsterdam, 
laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.65 meter, 
haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus g e 
bogen, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
12 Dec. 1878 wegens valschheid en 19 Dec. 1883 wegens het 
namaken van briefjes van door de wet bekrachtigde banken, 
en het des bewust gebruik maken daarvan. 

Hij is 5 Nov. jl. na gratie bekomen te hebben uit de straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1119. WOREJVBOSCU, Bar ( e i t j e , oud 46 jaar , 
dienstbode, weduwe, -Protestant, geboren te Leeuwarden, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.59 meter, 
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haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus en 
mond gewoon , kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld; door net gerechtshof te *s Hertogdnbosch, 
6 Maart 1884, wegens oplichting en valschheid in geschrift ï 
door öe rechtbank te Rotterdam, SlUov. 1889, wegens ver
duistering, respectievelijk tot vijfjaren tuchthuisstraf en één 
jaar gevangenisstraf. 

Zij ia 6 Dec j l . uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1120. ROEMBURG, Bernardus AntonlusClirls 
tlaan van» oad 20 jaar, meubelmaker, ongehuwd, Roomsch-
Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
lang 1.78 meter, haar, wenkbr. en oog-en bruin, voorhoofd 
breed, neus, mond «n. aangezicht groot, kin rond, baard 
zonder, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 15 
Juni 1886 wegens diefstal; 12 April 1887 wegens verduiste
ring en door het gerechtshof te Amsterdam, 18 Dec. 1888 
wegens oplichting, respectievelijk tot 5 maanden celstraf, 1 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 22 Dec. jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

W. 1121. SWIEKIXK, Hendrlkus Bernardus , oud 
21 jaar, zeeman j ïmgefcuwd, Rcotestant, geboren fen laatst 
.gewoond hebbende t© Amsterdam, lang 1.69 meter, haar, 
wenkbr. en baard blond/Voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
dik, mond. gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'Amsterdam 21 
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Dec. 1885 eu 18 Dec. 1888; door de rechtbank te Amsterdam 
1 Febr. 1888, telkens wegena diefstal, respectievelijk tot twee
maal 2 jaar en eens tot 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 22 Dec. jl. uit de strafgevangenis tö Rotterdam ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1122. GROEXTEMA1V, g a l o m o o , oud 39 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, Israëliet, geboren te Gouda, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.63 meter, haar bruin, wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 Jan* 1872 door den krygsraad te 
Haarlem; 11 Sept. 1875 door het provinciaal gerechtshof in 
Zuidholland ; 12 Jan. 1877 door het gerechtshof te 's Gravea-
buge en 7 Mei 1884 door de rechtbank te Amsterdam , telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 
1 jaar celstraf, 7 jaar tuchthutsstraf en 6 jaar en 8 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Jan. a. s, uit de strafgevangenis te "s ftertoqenlosch 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag- in de gevangenis was redelijk. Hij weefde fraDJe. 
Hij kan schrijven. 

N*. 1123. P O P H I , A n i j e , oud 46 jaar, dienstbode, 
ODgehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst ge
woond hebbende te 'sGravenbage, lang 1.55 meter, haareo. 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus eu mond 
gewoon , kin spits , aangezicht ovaal, kleur bleek , draagt 
een pruik: — 

-.Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 16 Febr. 
1883; door het -gerechtshof te 's Gravenbage, 10 Jon. 188° 
met bevestiging xau ean vonnis der rechtbank te 's Gravenhage 
dd« 8 Nov. 1888, telkens wegens -diefetal» respeeticrelijk tot 
h en 2 jaar gevangenisstraf. 
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Zij wordt 14 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontv&Dgst barer uitgaaaskas naar 
Amsterdam begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was slecht. Zij ia sluw. Zij 
was met het breiden van kousen belast. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1124. AMtEWA, Sjoerd , oud 48 jaar, tolgaarder, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Gaast, laatst gewoond 
hebbende te IJsbrechtum , lang 1.58 meter, haar en weokbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 26 Juli 1872 door de rechtbank te Sneek 
wegens mishandeling; 15 Jam 18Ö5 door het gerechtshof te 
Leeuwarden: ld. wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid en 
2*. het overgeven tot ontuchtig leven en verleiding van jonge 
meisjes, respectievelijk tot 3 maanden celstraf enojaartucht-
huisstraf. 

Hij wordt 15 Jan* a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Sneek hegeven na eerst nog eene maand subsidiaire ge
vangenisstraf te hebben ondergaan. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1125. BEETJKN , Hermanos Henricns van d e , oud 
34 jaar, arbeider, ongehuwd » Roomsch-Ratholiek, geboren 
te Ledeacker, laatst gewoond hebbende te Ryckevoort, lang 
1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal * oogen 
grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 22 Juni 
1877 wegens diefstal; door de rechtbank te 's Hertogenbosch 
% Kov. 1875, 4 Nov. 1879 en 16 A.ug. 1883 wegens geweld-
dadigheid; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch in 1880 
wegens valschheid en 17 Januari 1884 wegens diefstal van 
een paard in de weide na vroegere-veroordeeling," respectie--
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velijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 en 15 dagen, 9 maanden 
en 7 dagen celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 17 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner [uitgaanskas 
naar Oploo begeven, doch moet vooraf noch eene subsidiaire 
gevangenisstraf van 10 dagen en eene celstraf van 7 dagen 
ondergaan. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1126. « A U L U l l S , Petrus Antonlus , oud 58 jaar, 
koopman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gebogen, 
mond en kin bedekt, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is dun van haar op den schedel:|— 

"Werd 9 Juni 1886 door het gerechtshof te ' s Hertogenbosch 
wegens omkooping van getuigen tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt 21 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Nijmegen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 





7 

N°. 1127. WOLDE, Hendrik Her manu» t er , oud 30 
jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, laog 1.58 meter, baar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd -veroordeeld: 20 April 1878 door den krijgsraad in het 
4de militaire-arrondissement te Haarlem wegens insubordinatie; 
7 April 1887 door de rechtbank te 's Gravenhage wegens dief
stal ; 17 Juni 1887 door die te Amsterdam wegens landlooperij 
en Siefstal; 3 April 1888 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens wederspannigbeid, respectievelijk tot 6 jaar kruiwa-
genstraf, 1 maand gevangenisstraf, 1 maand gevangenisstraf 
en 1 dag hechtenis met last tot opzending naar de bedelaars-
gestichten en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te ** Graven
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uttgaanskas naar 
Rotterdam Degeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij boorde matjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1128. BOCKHOTE, Daniel r a n , oud 35jaar, tapper, 
gehuwd, Protestant, geboren te Vlissingen , laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de 
derde vinger zijner rechterhand is stijf v — 

"Werd 4 Febr. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
wegens diefstal tot 5 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 4 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar 
Overschie begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij deed als was-
scher dienst. 

Hij kan schrijven. " 
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Na. 1129. H O R D I J K , J a n , oud 50jaar, wagenmaker, 
gescheiden, Protestant, geboren te Rhoon , zonder vaste woon
plaats , lang 1.57 meter, haar grijs, wenkbr. blond , voorhoofd 
laag, oogen griJ3, neus en mond gewoon , kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft litteekens van' 
klieren in den hals: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid hol
land 5 Dec. 1867 j door de rechtbank: te Rotterdam 9 Febr. 1871; 
door het gerechtshof t e ' s Gravenhage 11 Dec. 1879 en 4 Febr. 
1886 , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en2 jaar ge
vangenisstraf , 5 jaar tuchthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 Febr. a. s, uit de strafgevangenis te 's Sertogen-
losch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Culenborg begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte bor
stelhouten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1130. T I G G E L E N , J o h a n n a v a n , oud 50 jaar, 
dienstbode, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Fijnaart, 
laatst gewoond hebbende te Steenbergen, lang 1.55 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd en neus gewoon, oogen blauw, 
mond groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te ' s Hertogenbosch, 
6 Febr, 1879 wegens kindermoord door de ongehuwde moeder 
gepleegd, tot 12 jaar tuchthuisstraf, na vooraf vcor een zelfde 
feit reeds eene tuchthuisstraf van 6 jaar te hebben ondergaan. 

Zij wordt 6 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te GoHnchem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven, I I j ^ H 

Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was als 
naaister en xnagazijnmeid werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1131. J O I t f G H ö ï D , g l roon , oud 61 jaar, koopman, 
gehuwd, Roomsch^Üatholiek, geboren te Heer-Hugowaard, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, 
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haar en wenkbr. grijs J voorhoofd breed, oogen blauw, neus 
dik, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig : — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord
holland in Maart 1870 en door het gerechtshof te Amsterdam 
4 Febr. 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tucht-
huis3traf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 8 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te *$ Hertogen-
bosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven,. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte bor
stelhouten. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1132. GESTZER, Hendrleus de, oud 34 jaar, schoen
maker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
blond y voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld t door het provinciaal gerechtshof in Noord-
holland 4 Febr. 1870 en 7 Juni 1873; door de rechtbank te 
Amsterdam 22 Oct. en 25 Nov. 1873 wegens diefstal en 29 
Sept. 1875 wegens mishandeling; door het gerechtshof te Am
sterdam 2 Febr. 1876 , 11 Juni 1878, 1 Maart 1886 en 6 Febr. 
1889 wegens diefstal,- door de rechtbank te Amsterdam 5Dec. 
1883 en 30 Juni 1887 wegens verzet en 14 Febr. 1888 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 2en 
6 maanden, 1 maand, 15 dagen celstraf, 2 , 5 , 1 , 2 jaar , 
45 dagen, 1 maand en 5 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te V Grapen-
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N'. 1133. SCHOttBERT, W i l h e l m , oud 42jaar, kleer
maker , gehuwd , Protestant, geboren te Herrstein , laatst ge
woond hebbende te Brussel, lang 1.64 meter, haar en wenkBr. 
bruin , voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 11 Febr. 1886 door het gerechtshof te 'sGravenhage 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 11 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als bo-
bijner werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 1134. G 0 U D 9 H I » , Abraham, oud 29 jaar, koop
man , Israöliet, ongehuwd, geboren te Noorddijk , laatst ge
woond hebbende te Groningen,'lang 1.60 meter, haar en weokbr. 
rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 14Nov. 
1881 wegens diefstal; door de rechtbank te Groningen 5 Maart 
1885 wegens misbruik van vertrouwen en door het gerechtshof 
te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar ge
vangenisstraf, 1 maand celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 13 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1135. -WIJK , J a c o b n s Tan , oud 40 jaar , koopman 
in vee, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Hoorn, lang 1.67 meter, baar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd rond, bogen blauw, neu\3 en mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek , heeft een litteeken 
aan de linker bovenlip, is bijziende en kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 3 
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Sept. 1878, 25 April 1882 en 29 Juli 1884 wegeos diefstal, 
respectievelijk tot tweemaal 2 jaar en eens 6 jaar en 8 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te 's Herto-
genèosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Zalt-Bommel begeveD. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het 
schillen van aardappelen belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1136. DÖOGEiV, Wil lem van der, oud 51 jaar, 
koopman, gehuwd, Roomscb-Katboliek, geboren te Valburg, 
laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.70 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin i neus plat, 
mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is aan het rechteroog blind: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Nijmegen20Febr. 
en 15 Sept. 1867; door het provinciaal gerechtshof in Utrecht 
14 Dec. 1869 en door het gerechtshof te Arnhem 24 Febr. 
1885, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 1 jaar 
gevangenisstraf, 5 en 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 24 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Nijmegen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1137. SEBA.0, Jacobus Theodorus , oud 37 jaar , 
behanger, ongehuwd , Protestant, geboren te Am3terdam , 
laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.65 meter, 
haar, weokbr. en oogeu bruin, voorhoofd hoog, neus spits, 
mond breed, kin lang , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek, heeft een litteeken op het voorhoofd: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 2 Mei 
1882 en 22 Sept. 1835 wegens valschheid in geschrift; door 
de rechtbank te Amsterdam 3 Jan. en 14 Febr. 1888, wegens 
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verduistering en oplichting, respectievelijk tot 1 jaar en 3 
maanden en 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is licht
zinnig. Hij was met behangers- en plakwerk belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1138. BEETS, Jacobus, oud47jaar, arbeider, ge
huwd , Protestant, geboren te Beemster, laatst gewoond heb
bende te Weesper-Carspel, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. 
grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus klein , mond ge
woon , kin rond, baard grijs, aangezicht ovaal, kleur gezond , 
is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam in 1882 
wegens diefstal van vee in de weide en door de rechtbank te4' 
Amsterdam % Aug. 1888 wegens diefstal, respectievelijk tot 
18 maanden celstraf en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
"Weesper-Carspel begeven. 

Zijn geiragin de gevangenis wa3 zeer goed. Hij plakte doosjes. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1139. M E E L K E R , A n d r i e s ( oud 40jaar, landbou
wer , gehuwd, Protestant, geboren te Sappemeer, laatst ge
woond hebbende7 te Slóehterën , lang 1.80 nieter, haaren wenkbr. 
rossig, voorhoofd smal, óogèn blauw, neus gewoon, mond 
klein, kin' rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 25 A.ug. 1886door het gerechtshof te Leeuwarden wegens 
vaïschheidin geschriften tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is 8 Jan jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Groningen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1140. KOEHOORUT, P i e t e r , oud 31 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant., geboren en laatst gewoond hebbende te 
Harlmgën, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd, hoog, oogen blauw, heus en mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond: — 

"VJérd veroordeeld : in 1872 door de rechtbank te Leeuwarden 
endoor het provinciaal gerechtshof in Friesland; 15 Maart 1884 
door het gerechtshof tff Leeuwarden; 20 Dec. Ib82, 25 Juli 
1887 en 19 Jan. 1889 door de rechtbank te Leeuwarden, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden en 4 weken cel
straf, 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 en 2 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij is 3 Febr. jl. uit de.strafgevangenis te Groningen ont-
Blagen en heeft; zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar 
Harlingen begeven. 

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

• Hij kan schrijven. 

Geheim Register. [ D è r d e ^ ^ ^ j 
Tiende jaargang, L °a 
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N'. 1141. P E T E R S , Wil lem» oud 54 jaar, zonder be
roep, weduwnaar, Protestant, geboren te Baarn, zouder vaste 
•woonplaats , lang 1.69 meter, baar bruin, wenkbr. blond , -voor
hoofd laag, oogen bruin, neus en mond gewoon , kin rond, 
baard zonder , aangezicht rond , kleur gezond , de middelste 
"vinger der rechterhand is stijf: — 

"Werd veroordeeld: 11 Maart 1880 door de rechtbank te Kot-
terdam; 9 Mei 1882 door die te Arnhem en 5 Juui 1886 
door die te Leeuwarden, telkens wegens oplichting, respec
tievelijk tot 2 jaar celstraf, 2 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Maart a. s. uit de strafgevangenis te 'J Hertogen-
bosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 'sGravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N \ 1142. H A A R , Harm J a n van d e r , oad 64 jaar, 
landbouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Voorst, laatst 
gewoond hebbende te Deventer, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd 6 Nov. 1879 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
opzettelijke brandstichting tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 8 maanden afslag, wordt 11 Maart a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Deventer begeven, 

Zijn" gedrag in de gevangenis was best. Hij was als ma-
gazijnknecht werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1143. CHASTELET, Anthonla, oud 58 jaar, breister, 
weduwe, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Dordrecht, lang 1.67 meter, baar en wenkbr. grijs, voor
hoofd hoog, oogen bruin , neus en mond gewoon , kin rond , 
aangezicht vol, kleur bleek: — 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Dordrecht in 1877 
en 1881 en door bet gerechtshof te 's Oravenhage 6 Maart 
1890, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 , 5 en 1 
jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 21 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Dordrecht begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was niet brei
werk belast. 

Zij kan niet schrijven. 

N°. 1144. GELDER, Nathan v a n , oud 24 jaar , slager, 
ongehuwd, Israëliet, geboren te Midwolda, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd rond , oogen bruin , neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 30 Nov. 1886 door de rechtbank te Am
sterdam eu 18 Sept. 1888 door het gerechtshof te Amster
dam wegens diefstallen, respectievelijk tot 1 jaar en 2 jaar 
en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte borstel*. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1145. W I J K I Anna E lbe r t aTan ,oud 60jaar, koop-
vrouw , ongehuwd , Protestant, geboren te Gouda , laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond ge
woon , kin, rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

""Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 21 Juni 
1888 en'door het gerechtshof te 's Gravenhage'20 Maart 1890» 
wegens diefstallen i telkens tot 1 jaar gevangenisstraf* 
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Zij wordt 24 Maart a. 0. uit de strafgevangenis te RotUv* 
dam ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Zij kan schryven. 

N°. 1146. GOTJÉ, Johannes Theodorus , oud 27 jaar, 
stukadoor , oügehuwd, Protestant, geboren te Nievrwer-A.ni-
stel, laatst gewoond hebbende te Amstsrdam, lang 1,69 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen grijs, neus 
spits, mond gewoon, kin breed , baard wassend, aangezicht 
ovaalj kleur gezond: ~ -

Werd veroordeeld: 3 Jan. 1877, 16 Oct. 1878 6n 7 Febr. 
1883 door de rechtbank te Amsterdam, telkens wegens dief
stal ; 1 Febr. 1888 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens 
heling*, respectievelijk tot 11 maanden en 6 weken celstraf, 
4 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gelrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als 
blikslager werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1147. WOUTERSOM , Hendrik-as Abraham An-
tonle , oud 29 jaar , kastenmaker, ongehuwd, Roomsch-Üa-
tholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond f voorhoofd boog, oogen 
grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baar,d zonder,aange
zicht ovaal t} kleur'gèzoncl, heeft kajfe plejtk^n op het hoofd: •-» 

"Werd 'veroordeeld: door de rechtbank "te Amsterdam 27 
Aug. 1885 en 4 Oct. 1888 wegens mishandeling; door het 

f erechtsbof ^e :~Aïn&terdam 10 'Dec. 1886 wegens rebellie; 26 
eb. 1889 en 6 ;Fe,b. ,1890, wegeos diefstal; respectievelijk tot 

8 dagen celstraf, 45 dagen gevangenisstraf , 2 jaar en 6 maanden 
en -tweemaal 1 jaar 'gevangenisstraf. 

Nievrwer-A.ni-


I 
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Hij wordt 21 Maart a. s. uit de strafgevangenis te *s ffra-
venhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meu
belmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven, 

N°. 1148. R E C O Ï R T , K r ^ n , oud21 jaar , timmerman, 
ongehuwd, Protestant, geboren té Alblasserdam, laatst ge
woond hebbende te Rotterdam , lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
blond-, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, 
kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 5 April 
1888 en 17 Sept. 1889, wegens diefstal, telkens tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 31 Maart a. s. uit de strafgevangenis te 'sHerfo' 
genbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

ymm 





19 

. K. 114C. STIEDING j Georfie , JSerend, oud 36 jaar, 
arbeider * gehuwd, Protestant, geborep en laatst gewoond 
hebbende te Warnsveld, lang 1.68 meter, haar en weokbr. 
bruin, voorhoofd smal* oogen'grijs, neus breed, mondklein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 14 April 1885 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
poging tot manslag tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 weken afslag is 3 Maart jl. uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijoer uitgaanskaa naar Warnsveld begeven. 

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

Bij kan schrijven. 

ÏT. 1150. GEIJLYOET, J a a , oud 39 jaar, landbouwer, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Zwartewaal, laatst gewoond 
hebbende te Haarlem, lang 1.76 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem 28 Januari 
1875, wegens mishandeling; door het gerechtshof te Amster
dam 24 Juni 1»78'. 7 Febr. 1881, driemaal in 1882, 1 April 
en 7 Juni 1886 telkens wegens diefstal en 19 Maart 1889 
wegens strooperij en valschheid in eene authentieke akte, 
respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaar en 6 maanden en 8 maanden 
celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 183 dagen, 3 maanden en 
tweemaal 1 jaar celstraf én 2 jaar gevangenisstraf. 

. Hij is 23 Maart jl. uit de strafgevangenis te Arnhem Ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. ^ ^ H 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is zeer sluw. 
Hij plukte tricot en vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 

2$&&r4aargang; : . LViecae afleTenng.j 



'20 

N». 1151. OUPIilMtTS, F e r d l n a n d v a n , oud 35 jaar, 
steenbakker, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren te 
Reckum , laatat gewoond hebbende te Laaure (België), lang 
1.76. meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd hoog, oogen 
bruin, neus plat, mond gewoon, kin rond, baard zoüder , aan
gezicht ovaal t kleur gezond, is getatoueerd op beide armen: — 

"Werd 29 Januari 1881 door den krijgsraad te Palembang , 
gepronuntieerd bij arr. van het Hoog Milit. gerechtshof dd, 
1 April d. a. v, wegens doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis waa zeer goed. Hij deed als~ 
knecht in kalenderij dienst. 

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen. 

Kö. 1152. OËBLEMA3ÏS, J o h a n n e s B a p t i s t , oud 40 
jaar, arbeider, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.67 meter, haar 
en wenkbr. blond", voorhoofd breed , oogen blauw , neus groot, 
mond klein, kin spits , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: in 1872, 1874, 1877, 1878 en 1879, 
wegens mishandeling en verwonding, en 7 April 1881 door 
het gerechtshof te *s Hertogenbosch wegens moedwillige ver
wonding en manslag, respectievelijk tot 8, 42, 6 en 8 dagen 
en 1 jaar celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 7 April a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwar
den • ontslagen en zal na alvorens nog 2 maanden celstraf 
en 1 dag subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan, 
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Helvoirt begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever 
werkzaam, • •."-. ,.":1 ' •- J .-V -- r . tvüw ?.:.. . . z-. | *.:• 

Hij kan schrijven. 

N". 1153. OLDEIVBURGER, B a t e l d , oud 51 jaar, 
^venter, weduwnaar, Protestant, geboren te Surhuisterveen, 
laatst gewoond' hehbende te Musselkanaal gemeente Qnstwedde, 
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lang 1.70 meter,_' haar \wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd 
smal, neus laDg, mond-groot, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 25 Mei 
1888 ; door het provinciaal gerechtshof in Groningen 23 Oct. 
1875; door het gerechtshof te Leeuwarden 14 Juli 1880, 6 
Maart en 14 Juli 1886, wegens mishandeling, diefstal en 
valsche getuigenis, respectievelijk tot 5 dagen, en 1 maand 
celstraf, 1 jaar en 1 maand gevangenisstraf en 5 jaar tucht
huisstraf. 

Hij wordt 15 April a. & uit de strafgevangenis te Z^etwcarto 
ontslagen en zal zich ter ontraagst zijner uitgaanskas naar 
Stads-Musselkanaal begeven. 

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

' Hij kan schrijven. ' 

N°. 1154. SLF15ÏEI I , F r a n c l n a , oud 64 jaar, wasch-
vrouw, gescheiden, Protestant, geboren te Vlaardingen laatst 
gewoond hebbende te den Helder, lang 1.49 meter, haar en 
wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus breed, 
mond gewoon (ingevallen) kin rond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

. "Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
3 April 1878 en 4 Maart 1884; door de rechtbank te Alkmaar 
9 Oct 1866, 29 Aug. 1871, 10 Dec.,1872, 12 Dec. 1876, 
18 Nov. 1884, 18 Sept. 1888 en 15 April 1890 telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf,; 6 maanden 
gevangenisstraf, 183 dagen, 1 jaar , 1 maand, Itweemaal 3 
maanden celstraf, 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

* Zij wordt 17 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
den Helder begeven» 

Haar gedrag' in .de .gevangenis "wasgoed. Zij was met. 
briewerk belast. 

Zij kan niet schrijven. 

file:///wenkbr
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N8. 1)55. BOOiEBOfm, Hendrik J e * * , oud 38jaar, 

handelsreiziger', ongehuwd, Protestant,: geboren te Yianen , 
laatst gewoond hebbende te Utrecht, laag 1.76 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond 
klein» kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht, 19 Sept. 
1887, -wegens valscbheid in geschrift, door de zelfde rechtb. 
4 Maart 1889 bekrachtigd door het gerechtshof te Amsterdam 
dd. 16 April d /a l *., wegens valscbheid in 'geschrift eo. op
lichting; respectievelijk tot 1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 April a. s- uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskaa in* ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was met schrijf
werk Gelaat. •' : -:, • '• . ' 

N°. 1156. XIÏAXdf Ciaele van der • oud 52 jaar, schipper, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Leeuwarden, lang 1.5T meter, haar en wenkbr. blond , voor
hoofd breed, oogen blauw,, neus. en mond gewoon , kin rood, 
baard zonder., aangezicht ovaal, kleur, gezond, heeft een lit~ 
teeken op de linkerwang: —r. 

"Werd veroordeeld: door de' rechtbank te Leeuwarden, 2 
Juni 1877 èn ' l '&üg. 1878 wegens'diefstal; 6 Dec. 1879 en 
18 Dec. 1880 wegens bedelarij, 31 Juli 1880, 22 Jan. 1881r 

en 15 Maart 1884, wegens diefstal en oplichting; door het 
gerechtshof te Leeuwarden,, 15 Maart 1884-en door de rechtb, 
té Leeuwarden 12 Oct. 1889, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 183 dagen celstraf, 9. en 2 maanden gevangenisttraf. 
1 maand• gevangenisstraf, mét last tet opzending naarde 
bedel aaragesüchten,, 45 dagen celstraf /tweemaal 6 maanden, 
3 jaar en 18.maanden, gevangenisstraf. • | . ; J 

Hij wordt 20; April.a-s,-uit dë.strafgevangenis te Gronin
gen ontslagen •'env zal i ïich ter ontvangst zijner-uitgaanskaa 
naar Leeuwarden .begeven. .': H 

'Zijn gedrag in de^gevangenis.was goed. Hij;maaktestroo-
hulzen. 

Hij kan niet schrijven. H W a a a ^ S Ij § ; .; 

i 
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• N°. 1157. 9BIË89CHEN, Gerardo» van d e n , oud 
27 jaar, koopman , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Arnhem , lang 1.54 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogea grijs, neus breed, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, loopt mank en is kaalhoo^Ügi — 

• Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem 11 Maart 
1882, door die te Zierikzee In Jan. 1880 en door die te Arnhem 
15 April 1890 telkens wegens diefstal, respectievelijk tweemaal 
tot 2 jaar en eens tot 1 jaar gevangenisstraf. Hij beeft in 1879 
in België eveneens wegens diefstal 6 maanden celstraf ondergaan. 

Hij wordt 29 April a, s. uit da strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen, 

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

Hij kan schrijven. 

N°, 1158. KOSTER, Ernst d e , oud 33jaar, arbeider, 
ongehuwd , Protestant, geboren te Muntendam , laatst ge 
woond hebbende te Veendam, lang 1.55meter , haar, weokbr. 
en oogen bruin, voorhoofd smal j neus en mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist een 
gedeelte der pink van de rechterhand: — 

"Werd veroordeeld: door de'rechtbank te Winschoten, in 
1880 zesmaal, wegens mishandeling, beleediging, hoon en 
diefstal; 11 Febr. 1881 en 28 Juni 1882 wegaas mishandeling 
en rebellie, door die te Groningen 26 Juli 1882 wegens diefstal, 
door die te Winschoten '27 Juni en 20 Aug. 1884 en 24Dec. 
1885, wegens verbreking van afsluiting-, diefstal en mis
handeling ; door het gerechtshof te Leeuwarden, 29 April 1886. 
wegens diefstal l respectievelijk tot 1 maand I 3 dagen , 2 maan
den en 1 maand celstraf, tweemaal tot f 1,50.boete of 14 dagen 
subsidiaire gevangenisstraf, 15 dagen, A-maanden, l i jaar, .2 : 
maanden, 1 jaar en 1 maand celstraf en.5 jaar tuchthuisstraf. 

Hy wordt 29 April. a. e. uit de^trafgeyangeniateXwtó^flr-
dcn ontslagen en zal zich .ter ontvangst zijner uitgaanskas.naar 
Veendam begeven. /*l t:n'. 



24. 

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

. Hij kan schrijven. , , - . ' . . , : 

N°. 1159. S N 1 P P E , W l U e m , oud 25 jaar, commissionair 
in loten en effecten, gehuwd, Protestant, geboren teSmilde, 
laatst..gewoond hebbende te Hoogeveen, lang 1.64 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen bruin , neus 
spits , mond groot, kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een lltteeken aan de pink der rechterhand: — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad in het 5de militaire 
arrondissement te Leeuwarden 28 Sept. 1886 wegens desertie, 
diefstal en het zoek maken van kleedingstukken; door het 
gerechtshof te Amsterdam, 7 Mei 1839 wegens valschheidin 
geschrift, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden 'en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Smilde begeven." . .? -

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

Hij kan:, schrijven. 

N°. 1160. ZINDERDIJTK, J o h a n n e i v a n , oud 28 jaar, 
slager, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.49 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, 
kin rond, haard zonder, aangezicht vol , kleur gezond: — 

-Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 4 Oct. 
1885 -wegens misbruik van vertrouwen; 4 Jan. 1887 wegens 
valschheid in geschrift, het opzettelijk gebruik - maken daar
van en diefstal, dóór het gerechtshof te-Amsterdam 8 Mei 1889 
wegens diefstal; [respectievelijk tot 5 maanden celstraf, en twee
maal 2 jaar 'gevangenisstraf.-:h: l -css*" i 

•Hij wordt 12 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst «ijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij i9 oploopend 
van aard. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1161. HULSMAN, Hernardus, oud 24 jaar, 
boerenknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Epe (Gelder
land) laatst gewoond hebbende teLonneker, lang 1.59meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen grijs, neus 
stomp, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
vol, kleur gezond. 

Werd voroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem , 28 Fe
bruari 1884 wegens gewelddadige aanranding der eerbaarheid; 
4 Maart 1886 en 2 Sept. 1890 wegens valschheid in geschrift, 
respectievelijk tot 15 én 9 maanden celstraf en 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 16 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Lonneker begeven. 

Zijn gedrag; in de gevangenis was slecht. Hij is zeer sluw. 
Hij breide netten. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1162. VERNIMME1V, Josephus J o h a n n c s , oud 
38 jaar, kellner, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te 
Dalfsen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, laog 1.75 
meter, boar en -wenkte, bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, 
neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Herfcogenbosch 
in 1875 wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam 
31 Mei 1881, 1°. "wegens poging tot doodslag, en 2°. wegens 
opzette lij ken doodslag, respectievelijk tot 1 jaar en zes maanden 
celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf. 

Bij is 5 Maart jl. na gratie bekomen te hebben uit do straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Nijeveen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1163. HOETEN, Jacobas van der , oud 27 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd , Protestant, geboren te Schiedam , 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, Tang 1.72 meter, haar 
en wenkbr. bruin , voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek, heeft een litteeken op de rechterwang: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 22 en 
31 Mei 1888 en 17 April 1890 wegens verduistering (2 maal 
gepleegd), oplichting en diefstal, telkens tot 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 2 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam, 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, Hij was met borstel-
maken en met schrijfwerk belast. 

Geheim Register. [ V » f d e a f l e v e r i n g i l 
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N°. 1164. M0UTEtf> Warm y ^ , oud 29 jaar, zonder 
beroep , ongehuwd , Protestant t geboren en laatst, gewoond 
hebbende te Groningen , lang 1.68 meter , haar en weukbr. rood, 
voorhoofd rond, opgen blauw, neus en kin spits , mond gewoon, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kreupel: S 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen 24 Juni 
1885, 4 en 18 Nov, 18ö.6 , 12 Sept. 1889 telkens wegens mis
handeling;" 22 Aug. 1889 wegens diefstal en 17 Oct. 1889 
wegens yernieling en mishandeling, respectievelijk tot, 1 jaar 
celstraf, 9 maagden,, 1 jaar, 2 en 6 maanden en 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 4 Mei a. 3, uit de stra/gevangenis. te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn ujtgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer geslepen 
en kwaadaardig. Hij maakte stroohulzen. 

Hij kan schrijven. 

JS°. 1165. JJA.WCfIiA.IS» J c a n E m i l c , oud 35 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, IJoomsch-KathoIiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Luxemburg, laDg 1.62 meter, 
haar, wenkbr.. en oogen bruin, voorhoofd, neus en mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 2 Sept 1881 door het Hoog Militair gerechtshof in 
Nederïandsch-lndiö wegens poging tot moord tot 10 jaar 
tuchthuisstraf. veroordeeld. 

Hij wordt 9 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zewwar* 
den ontslagen en als vreemdeling over, de grenzen des Rijks 
gebracht. 

Zijn gedrag in̂  dg. gevangenis w%s goed. Hij degd als helper 
v^u den. kok d/enst. 

Hij, Ijftn̂  ggljrij^en eet «[preekt, Ilgpgdi^tsch. 

N°. 1163. VJLEMJILV, H e n d r i k , oud 41 j aa r , ar-
beider, weduwnaar, Koomsph-JIatboliek , geboren te Someren, 
laatst gewoond hebbande te Helden, lang 1.60 meter t haar 

JJA.WCfIiA.IS�
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en wenkbr. bruin , voorhoofd smal , oogen blauw, neusgewooD, 
mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond; — 

"Werd 13 Mei 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbpsch 
•wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid Tan jongelingen be
neden de 15 jaar tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 13 Mei a. s. uït de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal na eerst nog 3 dagen subsidiaire gevangenis? 
straf te hebben ondergaan zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Beek bij Nijmegen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1167. S31JLD, J a n , oud 48 jaar,. timmerman , ge
huwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Balling wolde, lang 1.60 meter, baar en wenkbr. zwart J: voor
hoofd smal, oogen bruin , neus gewoon , mond klein t kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond x, —: 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 14 
Mei 1869 wegens laster en hoon; 26 Nov. 1869 wegens mis
handeling en door het gerechtshof te Leeuwarden 27 Mei 1886 
wegens poging tot doodslagt respectievelijk tot 15 dagenen 
6 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Bellingwolde begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1168. WORST Ai. 9 J a n , oud 43 jaar, zonder be
roep , ongehuwd, Protestant, geboren te Hoogeveen, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld : door de rechtbank te Assen 11 Juli 1876 
en 29 Maart 1877 jwegens bedelarij telkens tot 1 dag gevange
nisstraf, met last tot opzanding naar de bedelaarsgestichten; 
door het gerechtshof te Leeuwarden 15 Nov. 1877 en 28 Mei 
1885 -wegene bedreiging roet brandstichting, respectievelijk 
tot 5 en 6 jaar tuchthuisstiaf. 

Hij wordt 28 Mei a . s . uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal'zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Steenwijk begeven. 

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

Hij kan schrljveD. 

• N°. 1169. JORVFEHDA, JTacob PJc t e r s , oud 49 jaar, 
koopman,.gehuwd, Protestant, geboren fe^Fer-Horne , laatst 
gewoond hebbende te Oldeboomy-lang 1.70 meter,-haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd smal, [ öogen blauw, neus spits, 
mond klein, kin rond , baard zonder,'aangezicht smal, kleur 
gezond:' — -

Werd veroordeeld: 6 Sept. 1875 door het provinciaal ge
rechtshof-in Friesland wegens valschheid .in geschriften; en 
door het gerechtshof te Arnhem ,31 Mei 1881 wegens diefstal 
door meer dan een persoon bij nacht in een bewoond huis en 
inklimming, respectievelijk tot 5 en 10 jaar tuchthuisstraf. 

. Hij wordt 31" Mei a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en' zal * zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar 
Akkrum. begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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. N*. 1170. AMEIJE, J u l e s , oud 35 jaar, koetsier, on
gehuwd , Roomsen-Katholiek , geboren te Hallum, laatst ge
woond hebbende te Vergein , lang 1.69 meter, baar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd, neus en mond gewoon , oogen blauw, kin 
rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond, hij is op 
den rechterarm getatoueerd: — 

. Werd 28 April 1881 door den krijgsraad te velde te Kotta 
Radja wegens manslag tot 18 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is 22 Maart jl. na gratie bekomen te hebben uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over 
de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Metkamslaan 
was bij belast. 

.-Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 

N°. 1171. NI J E , Johan Coenraad , oud 36 jaar, verver, 
weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam , lang 1.74 meter, baar, wenkbr. en oogen 
bruin, voorhoofd smal, neus gewoon, mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd 18 Juni 1885 door het gerechtshof te 'sGravenbage 
wegens brandstichting tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is 23 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Ouderkerk a/d Amstel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

NV 1172. BOONSTRA, LuUke , oud 56 jaar, wasch-
vrouw, weduwe van O. J. de Haan, Protestant, geboren te 
Leeuwarden , laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 

Geheim Register. rZpaae ^flwprinff'ï 
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1.55 meter, haar donkerbruin, wenkbr.geen', .voorhoofdhoog, 
oogen lichtblauw, neus gewoon , mond groot, kin rond, aan
gezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam , 24 
Aug. 1876, 5 Maart 1879 en 10 Jan. 1883 telkens wegens 
diefstal; door de rechtbank te Amsterdam 18 Juli 1877 wegens 
mishandeling; 13 Oct, 1859 en 1 Juni 18ö6 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 9 maanden celstraf, tweemaal 3 jaar ge
vangenisstraf, 15 dagen en 3 maanden celstraf en 5 jaar ge
vangenisstraf. 

Zij wordt 1 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Gorinch&m 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven* 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij is diefachtig. 
Zij was als keukenmeid werkzaam. 

Zij kan niet schrijven» 

Na. 1173. TOBIAS, Pleter Jacobus , oud37jaar, ma
chinist , ongehuwd, Roomsch-Katholiék f geboren en laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.80 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen olauw, neus breed, 
mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur 
gezond, U kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage 
6 Oct. 1888 en 3 April 1890 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar, en 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 'f ."„,., T êJg'fp'teïlWr 

, Hij kan schrijven.'1^ ** , *( •"'* :' . .^ . V-' 

K°. 1174. JOXG , aatje de , ook genaamd HAUTE, Wie-
gcrade, oud 46 jaar, polderwerker, ongehuwd, Protest int, 
geboren te Jubbega, laatst gewoond heb bende, te Wommels, 



33 

lang 1.74 meter, haar en weukbr. blond, voorhoofd rond, 
oogen blauw, neu3 gewoon, mond klein, kin plat, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet provinciaal gereehtsbof in Fries
land 2 Oct. '1865 wegens valsehheid in geschriften, 16 Maart 
1868 "wegens diefstal; door het gerechtshof te Leeuwarden30 
Aug. 1876 en 17 Juni 1886 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar celstraf, tweemaal tot 6 jaar en eens tot 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij wordt 17 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal zicb ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar "Weldum,' gemeente Baarderadeel, begeven. 

Zijn gedrag B de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
barbier werkzaam. 

Hij kan schrijven. * 

N°. 1175. SCHOUTEN, Slmon J o h n n n c s , oud 25 jaar, 
klompenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katljoliek, geboren te 
Hoorn, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 
meter, haar en wenkbr, blond, voorhoofd laag, oogen grijs, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard zonaer, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 17 
Juni 1880 en 23 Maart 1881 wegens diefstal; door bet ge
rechtshof te Amsterdam 1 Juni 1881 wegens diefstal, en 19 
Juni 1889 wegeos afpersing, respectievelijk tot 1 maand cel
straf, tweemaal 3 jaar en eens 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 Juni a. s. uit de strafgevangenis te '* Graven-
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was jjoed. Hij breide netten. 

Hij kan schrijven. 
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W°. 1176. KIESEWETTEU, Clirlstlaao Johan WI-
co laas , oud 31 jaar, zonder beroep , gescheiden , Protestant, 
geboren eo laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.70 meter, haar eu wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen 
bruin, neus dik. mond klein, kin spits, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 23 Maart 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage 
wegens moedwilligen doodslag tot 10 jaar tuchthuisstra f ver
oordeeld. 

Hij genoot acht maanden afslag, is 23 April jl. na gratie 
bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sloterdijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als 
timmerman Werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1177. Kl iERKS, Hendrik, oud 33 jaar, schipper, 
ongehuwd , Roomsen -Katholiek , geboren te Outshoorn, zonder 
vaste woonplaats, lang 1\67 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 Gravenhage , 3 
Juni 1878, 22 Dec. 1881 en 26 Jan. 1882; en door het ge
rechtshof te 's Gravenhage 18 Oet. 1883 telkens wegens dief
stal , respectievelijk tot 8 dagen celstraf, 3 maanden gevange
nisstraf, 3 maanden celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 4 maanden afslag, is 23 April jl. na gratie be
komen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en heeft zich 'ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Bodegraven begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

£M» &&»;. • [Zevende aflevering" 
Tiende jaargang. L —Ö J 
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K°. 1178. KEIJZEK, Johannes Il end ri kus Adrlanus 
de f oud43 jaar , sigarenmaker, gehuwd , Roomsen-Katholiek , 
geboren te Leiden, zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus 
en mond gewoon , kin bedekt, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

.Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 
Jan* 1879 en 13 Jan. 1881 wegens valscbbeid in geschrift en 
diefstal; en door de rechtbank te Utrecht, 21 Aug. 1890 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 3 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij plakte 
donzen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1179. ROOS ,• Hendrlcus , oad 35 jaar , stucadoor , 
ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog , oogen blauw, neus en mond klein , kin rond, 
baard wassend, aangezicht ovaal, kleur gezond: —? 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord
holland , 12 Oef, 1869, 29 April 1873 en 28 Juli 1875; door 
het gerechtshof te Amsterdam, 12 Maart 1878, 5 Febr. 1877 , 
18Febr. 1884, 24 Maart 1886, telkens wegens diefstal, 6 April 
en 16 Sept. 1887 en 17 April 1889 wegens landlooperij; en 
14 Jan. 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 3 
maanden en eens 8 maanden celstraf, 2 jaar, 9 maanden , 2 en 
1 jaar gevangenisstraf, tweemaal 12 dagen en eens 8 dagen 
hechtenis met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 
en 1 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven, ?**'>&*?* 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was in de bor-
steltnakerij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1180. TESSEL VAK , P i e t e r , oud 46 jaar \ arbeider, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek , geboren te Harenkarepel, laatst 
gewoond hebbende te Sint-Maarten, lang 1.72 meter , baar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogen blauw , neus groot, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Alkmaar 22 Juli 
1879; en door het gerechtshof te Amsterdam 6 Dec. 1881 
wegens diefstal, respectievelijk 5 dagen gevangenisstraf, en 
10 jaar tucbthuisstraf. 

Hij genoot 5 maanden afslag, wordt 9 Juli a. s. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1181. MOESHEK, Aaf i en , oud38jaar, arbeidster, 
weduwe, Protestant, geboren te Stadskanaal, laatst gewoond 
hebbende te Mussel, lang 1.55 meter, haar en wenkbr.licht
bruin , voorhoofd hoog, oogen lichtblauw, neus en mond ge
woon, kin rond, aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 28 Dec. 
1883 wegens medeplichtigheid aan diefstal; 15 Jan. 1886 in 
booger beroep bevestigd, wegens mishandeling; door het ge
rechtshof te Leeuwarden 14 Juli 1886 wegens valsche getui
genis, respectievelijk tot tweemaal 3 maanden celstraf, en eens 
5 jaar tuchthuisstraf. ' 

Zij wordt 22 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Gorinchem 
ontslagen en zal zich'ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Onstwedde begeven.'"***"•.-?'. v i -^- \_-r!-jhn;u;---... 
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Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Zij is leugen
achtig en kwaadsprekend. Zij was als naaister werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1182. BIUJNSHA, zich noemende BRCIÏVftMl, 
Ferdlnand , oud 61 jaar, werkman, gehuwd, Rnoinsch-Ku-
tholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
lang 1.6^ meter, haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, 
opgen blauw, neus groot en dik , mond groot, ktn rond , baard 
zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 25 Sept. 
1855 en 11 Nov. 1857 wegens dierstal, 18 Aug. 1870 wegens 
oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Koordholland 
30 Sept. 1873 wegens oplichting; door de rechtbank te Am
sterdam 17 Mei 1883 -wegens misbruik van vertrouwen ; en 
12 Juli 1889 wegens verduistering, respectievelijk tot 18 maanden, 
3 , 2 , 4 , 5 en 2 jaar gevangenisstraf 

Hij wordt 17 Juli a. s. uit de strafgevangenis te fs tierto-
genbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend» Hij. was als 
reiniger werkzaam. 

. Hij kan schrijven. 

N°. 1183. BLEITU, Wilhelm II « b e r t , oud 33 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te 
Keulen, laatstgawoond hebhen.de te Rotterdam, lang 1.70 
meter,, haar en werjkbr. blpnd , voorhoofd smal, oogsn,blauw, 
neus gewoon, mopd klein, kin spits, baard zonder, aange
zicht^ ovaal, kleur gezond,; — 

Werd- 28 Juli 1879 door.bet gerechtshof te 'sGravenhage 
wegens doodslag met voorbedachten rade tot 12Jaar tucbt-
huisstraf veroordeeld. 

9.y ^Pfdtr.2j3= Juli a3 s.. uib.de strafgevangenis ïsLemwarden 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzeq.des^Kijks gebracht. 

hebhen.de
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Zijn gedrag1 in de gevangenis was redelijk* Hij was als 
reiniger werkzaam 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitach. 

N°. 1184. MULDERS, Gerardus Marllnus , oud 40 
jaar, bordeelhouder, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren 
te Engelen, laatst gewoond hebbende te 's Hertogenbosch , 
lang 1,74 meter t b.8ar en wenkbr. donker, voorhoofd breed, 
oogen blauw , neus breed, mond groot, kin rond , baard zonder , 
aangezicht ovaal,kleur gezond: — 

Werd 20 Mei 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 28 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwar
den ontslagen en zal na eerst nog negen dagen subsidiaire ge
vangenisstraf te hebben ondergaan , zich ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1185. W l n h l e r , B a r e n d , oud 39 jaar, arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren te Eibergen-, .laatst gewoond 
hebbende te Hellendoorn, lang L60 meter,, haar, wenkbr.jen 
oogen bruin, voorhoofd hoog, neus en inönd jgewöön ï- kin 
rond, baard bruin , aangezicht vol, kleur gezond, hij is kaal-
hoofdig en heeft een litte«ken'öp de linkerwang: — : ' : ' ' 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, '5 Ocfc 
en 17 Nov. 1887, tweemaal wegens diefstal van vee in de 
weide en diefstal, respectievelijk tot 1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 21 Juli jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijverdal 
gemeente Hellehdporn begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zee 
goedaardig. Hij was als kleermaker werkzaam. .", 

Hij kan schrijven. ;: 

N \ 1186. COSTIMA, Barend A n l o n , oud 50 jaar, 
kleermaker, gehuwd, Israëliet, geboren te Amsterdam, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus dik, mond groot, kin 
breed, baard zonder, aangezicht rond,' kleur gezond:—~. ] 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 
25 Febr. 1863, door die te Leeuwarden, 29 Nov. 1865 wegens 
diefstal; door die te Utrecht ,'16 Jan. 1868 wegens landlooperij; 
door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 25 Nov. 1874, 
door het gerechtshof te Arnhem, 20 Sept. 1881 en door de 
rechtbank te Amsterdam 15 Januari 1885 wegens diefstal, 
respectievelijk tot 6 maanden en 2 jaar^gevangenisatraf, 14 
dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaars-
gestichten, 2 jaar celstraf, 2 en 6 jaar en 8 maanden gevan
genisstraf, na nog eens door het provinciaal gerechtshof in 
Drenthe, wegens bedreiging, met.brandstichting tot 5 jaar'en 
6 maanden en door de rechtbank te 'sHertogenbósch, wegens' 
diefstal tot 3" jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld geweest. 

Hij genoot 6 -weken afslag,; worflt .1-A.ug._a, s. uit de 
strafgevangenis te 's Bertogenbosck ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Geheim Register. 
Tiende jaargang. [Achtste aflevering.] 

1-A.ug._a
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was ttls 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

H'. 1187. BOEBEM A., J a n , oud 56 jaar, venterjgehu wd, 
Protestant, geboren te Groningen, laatst gewoond hebbende 
te Bolsward, lang 1.70 meter, haar en wenkbr, «wart,voor
hoofd en kin rond, oogen blauw, neus groot, mond gewoon , 
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond, is dun van 
baar en zijn rechterbeen is stijf: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen, 28 Juni 
1849; door het Provinciaal gerechtshof in Groningen, 13 Juli 
1854 en 2 Oct. 1861; door dat iu Overijssel, 12 Maart 1867 ; 
door de rechtbank te Zwolle, 22 Dec. 1870, telkens wegens 
diefstal; door dezelfde rechtbank 27 Feb. 1873 wegens bedelarij ; 
door die te Heerenveen t 25 Feb. 1876, door die te Leeuwarden 
13 April 1879, 2 Maart 1881 en-22 Juli 1889 weder wegens 
diefstal, respectievelijk tot 2 en 4 Jaar gevangenisstraf, 5 jaar 
tuchthuisstraf, 3 maanden celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 
2 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bede
laarsgestichten, tweemaal 1 jaar en tweemaal 2 [jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 6 Aug. a, s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Franeker begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1188. Roelofs , Antonle , oud 43 jaar , landbouwer , 
gehuwd, Protestant, geboren te Baal te /laatst gewoond hebbende 
te "Wijhe , lang 1.70 meter , haar en wenkbr. bruin , voorhoofd 
smal, oogen grijs \ riéus lang', mond klein, kin rond, baard 
zonder, aangezicht'ovaal,''kleur'gezond : — 

"Werd veroordeeld :.door het provinciaal gerechtshof in Over
ijssel, 24 Jan. 1872 wegens meineed; door het gerechtshof te 
Arnhem, 5 Nov, 1885 wegens diefstal met geweldoefenïng, 
respectievelijk'tot 9 maanden celstraf en 6 jaar tuchtbuisstraf. 
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Hij genoot drie maanden afslag, -wordt 7 Aug, a. s. uit de 
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Zwolle begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrijgoed. Hij was als 
reiniger werkzaam, ^^M 

Hij kan schrijven. 

K°. 1189. BOOSEBOOM» Hend r i cus - Ju l i anus , zich 
ook noemende Charles SHIT en J a n Tan IIAELL , oud 
29 jaar , stoker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
laatst gewoond hebbende te Kotterdam , lang 1.78 meter, baar 
en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen blauw , neus lang , 
mond klein, kin rond, baard ^zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd 13 Aug. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
wegens twee diefstallen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 13 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Delft begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als timmerman 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1190. L A 5 C , J o h a n n e s d e , oud26jaar,arbeider , 
ongehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren te Amiens , laatst 
gewoond hebbende te Ossendrecht, lang 1.76 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd rond, neus spits, mond klein , 
kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; 
heeft op de pols van de linkerhand een anker getatoueerd : — 

"Werd 18 Aug. 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 
wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 18 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Breda begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij deed als 
wasscher dienst. 

. Zij kan schrijven. 

N \ 1191. WUSEtfBEfi , I m k Levle , oud 43 jaar, 
koopman, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Culenborgh , lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft 
een liesbreuk: — 

Werd 30 Juli 1876 door den krijgsraad te Palembang wegens 
doodslag - met; voorbedachten rade tot 15 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. ir\. „-^ . 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 27 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst "zijner uitgaanskas naar Culenborgh begeven. 

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

'Hij ̂ Kaïf "schrijven.'"-'' 

'-NV-1192. DAM, Theodoru* Progper van, oud 44 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te "Rijswijk, 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.75 meter, 
haar en wenkbr. bruin , voorhoofd hoog ,:oogen grijs f neus 
groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld; 17 Juni 1885 door het'gerechtshof te 
Amsterdam wegens bedriegelijke bankbreuk.en 27 Aug. 1890 
door dat te 's Gravenhage wegens verduistering, respectievelijk 
to to eja.1 jaar gëvahgehisstïaf. \ ,__5,v . ;. -ƒ.- • 

. Hijrwordt 31 -Aug.- a. s.;uifc de-strafgevangenis te V Graven* 
A^.ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de'gevangenis was góéd.'Hij was als boek-
binder .werkzaam.,. , , ^ , - v . , ,x,.•:. *. *£-* L'ï.'i-". 

Hij kan^schrijvenr'' ,_ t*»»>̂ -%£<-& 
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| H 1193. DUITSCH, Hendrik , oud 69 jaar , arbeider, 
gehuwd, Protestant, geboren en laat3t gewoond hebbende 
te Groningen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. grijs,voor
hoofd en kin rond, oogen blauw, neus klein, mond groot, 
baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, zijn linkerbeen 
een "weinig korter, mist den mtddelsten vinger der rechterhand 
en heeft een breuk: — 

Werd veroordeeld: 18 Nov. 1869 door de rechtbank te 
Groningen, 25 Sept. 1872 door het provinciaal gerechtshof in 
Groningen, 12 Oct. 1882 door het gerechtshof te Arnhem en 
22 Febr. 1883 door dat te Leeuwarden telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, 5 , 6 en 5 jaar 
tuchthuisstraf. 

Hij genoot 2 jaar afslag, wordt 31 Au?, a. s. urfc de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst > 
zijner uitgaanskaa naar Groningen begeven, 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was aard
appelenschiller. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1194. BOEBS, J a n Andr ies , oud 20 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd» Roomsen-Katholiek, geboren te ' s Graven-
hage, laatst gewoond hebbende te Rotterdam , lang 1.69 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grija, neus 
gewoon , mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem 18Dec. 1888 
wegens verduistering en 30 Jan. 1890 wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 8 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa naar 
Haarlem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N \ 1195. VEftltfGJlEIER, AfKofitus Mar ia , oud 39 
jaar, koperalager, ongehuwd, RoomaGb-KaUioHek, goboren en 
laatst gewoond hebbende te Schiedam! lang 1.64 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus lang,mond 
klein, kin spits» baard zouder, aangezicht oraal, kleur ge
zond :<— 

Werd 19 Nov. 1885 dóór bet gerööhfcshóï: t6 's Gravenhage 
wegens moedwilligeü doodslag tot 6 jaar tuchthuiastraf vör-
oordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 21 Aug.il. uit de strafge* 
Vaügehis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter'ontvangst 
zijner uïtgaa'uskas naar Schiedam begeven. 

Zjjn gedrag in de gevangenis was goed. Hy was als rei* 
niger werkzaam. 

Hij kan schrijveo. 

N°. 1196. LOlïUANN, J o k a n n é s Hendrik P l e t e r , 
eigenlijk genaamd Pieter Johannes Hendrik, oud 19 jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren én laatst ge
woond hebbende te 's Graven hage, lang 1.60 meter, haar en 
wenkbr. ^wart, vóörhóöfl laag, oogen Wiïto- Ineus en mond 
gewoon , kin rond , baard zonder, aaiigèzioht vol, kleur ge
zond , heeft een litteeken op de linker wang; — 

Werd veroordeeld t door de rechtbank te 's Gravenhage, 
8 Dec. 1882, 16 Aug. 1884 en 20 Juli 1888 wegens diefstal; 
door het gerechtshof te *s Gravenhage, 3 April Ï89Ö Wegens 
medeplichtigheid van diefstal, respectievelijk tot 20 maanden 
en 1 jaar Opzending naar een opvoedingsgesticht en tweemaal 
tot 1 jaar en 6 maanden ^ëvangëtafesiraf, 'toet Vermindering , 
wat net laatste vonnis betreft, der 'preventieve hechtenis van 
één maand. 

Hijl wotclt '4'Sep't. a* s. uit de'strafgevangeBÏa te ;Jtoïter&aiii 
ontslagen en zal zich ter ontvangst 'zijner üitgaanskas naat 
•*-a Gravenhage begeven. - *• 

Geheim Register. 
Tiende jaargang. 

[Negende aflevering.] 

Aug.il
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Zijn gedrag in de gevangenis was: .slecht. Hij was op de 
borstelmakerij werkzaam.; 

Hij kan schrijven. 

NV 1197. PAASSCHEST, J a n n e t j e V a n , oud49jaar, 
arbeidster, ongehuwd, Protestant, geboren te Nieuwe-Tonge, 
laagst gewoond hebbende te Middélharnis, lang 1.58 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag , oogen blauw, neus 
gewoon, mond groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd door het gerechtshof te 's Gravenh^ge, 3 Nov. 1881, 
wegens moedwilligen doodslag tot 10. jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. .; 

Zij wordt 4 Sept. a. s. uit de"strafgevangenis te Gorinchem, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer üitgaanskas naar 
Nieuwe-Tonge begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was gbed. Zij deed als ] 
waschvrouw dienst. 

. Zij kan schrijven. 

N°. 1198. S C H E P E R , C h r i s t i a a n F r e d e r i k , oud 61 
jaar, barbier, weduwnaar, Roomsen-Katholiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.60 meter, 
haar grijs,.wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs ,neus 
en mond groot, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, 

:kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
12 Januari 1881, door de rechtbank te Amsterdam, 17 Sept. 
1885 en door die te 's Gravenhage, 23 Nov. 1885, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3,5 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te V Berto* 
genlosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas 
naar Amsterdam Ingeven. ... 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als rei
niger werkzaam. 

Hij kan schrijven,. 

V 

! 
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N°. 1199. HEEM, Hendrik Jacobus T a n d e r , oud 
38 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren 
te Sloterdijk, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 
1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd , neus en mond 
gewoon , oogen grauw, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleurgezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenbage , 
7 Dec. 1882 en door de rechtbank te 'sHertogenbosch 4Sept. 
1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf 
en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Sepr. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

.. Hij kan schrijven. 

H 1200. PLUIM , J a n n a Feddes , oud 59 jaar, naaister, 
weduwe, Protestant, geboren te Delfzijl, laatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin 
(grijs) voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond groot, kin 
rond t aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld; door het provinciaal gerechtshof in Gro
ningen, 21 April 1869 wegens diefstal; door de rechtbank te 
Assen 6 Febr. 1878 wegens mishandeling; door het gerechtshof 
te Leeuwarden 12 Juli 1881 en door dat te Amsterdam 15 
Aug. 1889 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tucht
huisstraf , 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar ge
vangenisstraf. * Safe! " 'i 

Haar straf eindigd 20 Sept. a. s., doch is sedert 29 Juli 11; 
naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht. 

Haar gedrag in de gevangenis was slecht. Zij was met 
naaiwerk belast..£ ."''--

Zij kan schrijven. 
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N°. 1201. D Ö f t t l l E i j Ë k , J ó W f a è * i tcnt t r lk» oud 
30 jaar, zónder bérbèp , ongehuwd t Protestant i geboren te 
Amsterdam, laatst verpleegd te OmmèrschanSj laüfr 1.75 
meter, haat, wenkbr. eo öbgeh Öoükerbrülri > Vborhóófd hoog, 
nens én mond gewoon, kin sjSits, baard ïöndèï # aangezicht 
oraal, kleur gezond ; — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 30 
Ang. 1882 wegens landlooperij ea diefstal; door de rechtbank 
te Amsterdam 9 DAG. 1878 , 28 Febr., 12 Juli en 15 Sept» 
1887 -wegens diefstal j 28 Dec. 1878 t 11 Juni 1879 .en 25 Mei 
1880 wegens landlooperVj en door die ta Zutphen1? Sept. 1887 
wegens diefstal) respectievelijk tot 3 jaar, gevangenisstraf, 2 
maanden en tweemaal .1 maand celstraf, 3 maanden gevange
nisstraf, 1 jaar celstraf, tweemaal 14 dagen gevangenisstraf 
met last 'tot opzendïng naar de bedelaarsgestichten en 4 jaar 
gevangenisstraf. '-'i-e» 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te *s Jlerto-
genbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uvtgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

- Hij kan schrijven. 

N*\ .1202.^ BECK, Dirk , oud 58 jaar, koopman, weduw
naar > PfótèsFÉant," g^Öoïèn en laatst gewoond hebbende te 
'sGravenha^e, lang 1.68 metéï", haar eb wenkbr. bruin, 
ï|?'öOTrxóföf3. smal •, bogen grijs, tieus groot, ïaond gewoon y küi 
ïónd t bfta'ftl ^rtjs j fcatfgfezicht rond, Idieur %ezotrd: — 

.. ĴvVrd ^veróoi'cfeeli: door 'de: fecnïbank tè \ (Travenhagè* 
8 MaaftlSSS en 1*5 Sept. Iffolï wegens dieöfaï; lè Maart ï'882 
wegens mishandeling en 20 Oct. 1890 wegens diefstal, 'respec
tievelijk 'tot 6.maanden en 2 jaar ^evan'genisstrafy-35 blagen 
celstraf 'en i gaaï'^evan^eïiisstfaf. - j gjI jj \ 

i-jlijjwordt 23 SepUju s - ^ t de strafgevangeniste '* Gravin* 
hoge ontslagen en zal aldaar zija'üitgaanskas in ontvaagst nemen. 

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

Hij kan schrijven» 



51 

N \ 1203. JELLEïl/V, Abc , oud 45 jaar 7 zonder beroep , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Rien, laatst gewoond heb
bende te Lutkewierum , laog 1.81 meter, haar en wenkbr. 
lichtbruin , voorhoofd plat, oogen blauw , neus spits , mond 
gewoon j kin rond, baard zonder, aangezicht rond , kleur ge
zond : — 

Werd 22 Maart 1872 bij sententie van het Hoog Militair 
gerechtshof in Nederlandsch-Indie in appel, wegens moord tot 
20 jaar tuchthuissfcraf veroordeeld. 

Hij genoot 7 maanden afslag , is 15.Aug. jl. uit de straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvaDgst 
zijner uitgaaiiskas naar "Wommels begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij deed als-on
derkok dienst. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1204. VKIENDT, Jacobus Gysbcrtus d e , oud 
32 jaar, kellner, ongehuwd, Protestant, geboren te Doorn, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.78 meter, 
haar en "wenkbr. zwart-, voorhoofd rond, oogen bruin , neus 
groot en breed, mond gewoon , kin spits , baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur bleek, heeft een litteeken op de linker
wang en onder bet linker oor; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 4 Ja
nuari 1888, en door het gerechtshof te Amsterdam 1 April 
1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 18 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij is 27 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij plakte zakjes* 

"Hij kan schrijven. 

Geheim Register. [ T i fl a f l e y e r i l l g.] 
Tiende jaargang, L °J 
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N°. 1205. BOÜWENS, Johaana , oud 63 jaar , werkster, 
gescheiden, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam , lang 1.65 meter , haar , wenkbr. en oogen grijs, 
voorhoofd en kin rond, neu3 en mond gewoon , aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te 's Gravenhage, 
15 Sept. 1887 en door de rechtbank te Rotterdam 17 Sept. 
1889 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 2 jaar gevange
nisstraf. 

- Zij wordt 2 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar baar uitgaaoskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis 'was 'best. Zij was met brei
werk heiast. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1206. DIEUtlZËN, Hermanus, oud 39 jaar, 
kleermaker, ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren te Har
derwijk, zonder vaste woonplaats, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 

.gezond: r^ 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 15 Mei 
1873 wegens insubordinatie; door het gerechtshof te Arnhem 
4 Oct. 1883 wegens opzettelijke brandstichting, respectievelijk 
tot 6 jaar kruiwagenstraf en 8 jaar tuchtbuisstraf, ha her
haaldelijk, wegens bedelarij te zijn veroordeeld geweest. 

Hij wordt 4 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
^ontslagen .en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
. Steenwijk begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1207. SHLTEKBIIR6, CorneUs , oud 27 jaar , tim
merman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar, wenkbr,en 
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oogen bruin , voorhoofd laag, neus groot, mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 18 Maart 
1886 en door het gerechtshof te Amsterdam, 15 *Mei 1888 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 3 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner 'uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1208. SIWGXS, J a n C e o r g e , oud 33jaar, sigaren
maker , gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang 1.65 meter, baar en wenkbr. bruin f 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, 
kin lang, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 7 
Juni 1882 en door de rechtbank te Amsterdam, 12 April 1889] 
wegens diefstal; respectievelijk tot 3 jaar en 3 jaar en 6 maanden, 
gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij plakte doozen. 

Hij kan schrijven. 

N \ 1209. R E V E Y B E R G , H e n d r l k u s , oud 44 jaar, 
koopman, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Apeldoorn, 
laatst gewoond hebbende te Deventer, lang 1.68 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, 
mond breed, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek , ziet scheel; — 
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"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen, 15 Maart 
1883; door bet gerechtshof te Arnhem, 17 Mei 1883 -wegens 
diefstal; doof de rechtbank te Zutphen, 8 Oct. 1890 wegens 
vernieling van goederen een ander toebehoorende en bet op
geven van een valseben naam; respectievelijk tot 2 jaar cel
straf, 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Deventer begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed doch is zeer terug
houdend. Hij plakte zakjes en maakta passement. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1210. LAXGUORST, Hendrik Fredcrlk , oud 29 
.jaar, varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorboofd hoog, oogen grijs, neus en mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 12 Mei 
1885; door het gerechtshof te 'sGravenhage, 13 Nov. 1885, 
9 April 1887 en 24 Oct. 1889, telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 45 dagen en 1 jaar celstraf en tweemaal 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Vtreckl 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. - Hij was belast 
• met het weven van loopers van cocos. 

Hij kan schrijven, ^ B 
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N°. 1211. KOK, H A B M W A ; ' w e d . , van J A K VAN G E L D E R , 
oud 58 j a a r , w e r k v r o u w , ' P r o t e s t a n t , gebdrea en laatst 
gewoond hebbende te Assen „lang; 1.60 meter , haar en wenkbr. 
gr i js , voorhoofd hoog , oogen Mauw, neus breed , mond gewoon, 
kin rond , aangezicht ovaal , kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 14 Dec. 1881 en 31 'Oct. 1889 door bet 
gerechtshof te Leeuwarden in hooger beroep, wegens diefstal, 
beide keeren tot 2 jaar gevangenisstraf. -

Zij wordt 8 Nov.- a. s. u i t de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in 'de gevangenis was zeer goed, 'Zij was met 
breiwerk belast. • . - *•" ' *••• • -- - : ; * 

Zij kan schrijven. • j • 

' N<\ 1212.'"HORT, Cornells Arnoldus de , oud 35jaar , 
schilder , ongehuwd j Protestant, geboren, en laatst gewoond 
hebbende te Utrecht, lang 1.68 meter ,'baar en w.enkbr. blond , 
voorhoofd -hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
roud , baard zonder, uaogezicht vol, kleur gezond , beeft aan 
de linkerhand een litteeken .' — '..<•;;.' •'. t j . ; ; 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad t e ' s Gravenhage, 25 
April 1883 en door de rechtbank te Utrecht , 3 Nov. 1890, 
wegeqs diefstal, heide keeren to t -1 jaar gevangenisstraf. .' 

^Hij wordt 18 Nov. a. s.-.uit de strafgevangenis tel/trechi 
onslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in 'ontvangst nemen. 

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

,Hij kan schrijven. ' '' >•' 'i-Y* p'" ~""fci •! / i 1 ' ' -- ---*•* -"i 

• % y | B 3 i ;KRÜIJDT,CoRNELri ' , -1 •bijgenaamd roode^Keè,' 
oud ,51 jaar, ' waschvrouw, : ongehü wd/"Protestant, gè^oren^ea, 
laatst "gewoond'hebbende '1e' rRotterdam', l a i ig l .60 meter Thaar 
en wenkbr. rood, voorhoofd hoog "^ogen blauw irieüs'ëb mond 
gewoon., jkin.- rond;iaangezicht/ovaal ^ l e ü r c g e z ö h d : o r = - li<5 
: *Wérd Werdordeèia : s 3oör 'dè^echtb 'ank^è fibttèrd^mT$2 Mei' 

1887 *_en ;24,"April 1890 wegens diefstaLfffespéc.üeveVijkitotU 
jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. ofcajB^ 

Geheim Zegister. [ E l f J e a f i e v e ^g ; j** üfü p 
Tiende jaargang. L D J 

F-7* 



Bericht van voorwaardelijke invrpeidstelling. 

Verlofpas voor; Johanues Mattheus Roelofrs, vroeger klerk 
en kantoorbediende by het kantongerecht n°. 2 te Rotterdam, 

Signalement: ouderdom: 31 jaren; lengte: 1.79 meter; 
aangezicht: ovaal; voorhoofd: hoog; oogen: gr\js; neus en 
mond: gewoon; kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond: 
merkbare teekenen: geene 

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

5 September 1891, 2de afdeeling B, n°. 158, luidende: 

DE MINISTER VAN" JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het College 
van regenten over de gevangenissen te Groningen; 

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek vanStrafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
17 Augustus .1889 (Staatsblad n°. 107); 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Johanues Mattheus Roelofs, gedeti
neerd in de strafgevangenis te Groningen, veroordeeld hij 
arrest van het Gerechtshof te 's Gravenliage, dd. 25 Februari 
1887, ter zake van valschheid in authentieke en publieke 
geschriften, het des bewust gebruik maken van die valscbe 
stukken en misbruik van. vertrouwen, met ingang van 
15 September eerstkomende voorwaardelijk in vrijheid zal 
worden gesteld ; 
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2 . te beslissen, dat van de aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaauskas een bedrag van vijf en dertig (pUden 
(f 85.—) by het voorwaardelyk ontslag te zyner beschikking 
zal worden gesteld. 

3n. te bepalen, dat aan dezen veroordeelde de gemeente 
Rotterdam als verblijfplaats wordt aangewezen. 

Het College van regenten over de gevangenissen te 
Groningen is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Ts Gravenhage, den 5den September 1891. 
Vc Minister voornoemd, 

. SMIDT. 

• Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal bij het 

Departement van Justitie, 

P. J v, BRYMA. 

Gelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1880 {Staatsblad n' . 107); 

Gehoord voormelden Johaunes Matlheus Roelafs die, na 
gedane voorlezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek 
van Strafrecht en van de voorwaarden waaronder zijne 
voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard 
zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen.;,, 

Stelt, onder-uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Johannes Matlheus Roehfs voorwaardelijk in vryheid; 

Gedaan te Groningen, den 15den September 1891, 

Het Bestuur voornoemd, 

THIEME , foorzüler, 

J . VAN HOUTEN, Secretaris. 

De straftyd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den lsten Maart 1893. 
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Zij wordt 5 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en. zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1214. STRIJB03CH, MABTA GEEHTHÜIDA , bijgenaamd 
delirium Trijn, oud 21 jaar, publieke vrouw, oogehuwd , ge
boren te Gorincbem, laatst gewoond hebbende te Rotterdam , 
Roomseh-Katholiek, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. zwart, 
voorhoofd laag, oogen blauw,, neus eu mond gewoon, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur bleek, heeft eeo litteeken op de 
linkerwang: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Kotterdam ,27 Sep. 
1888 en 24 April 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 
jaar en 1 jaar en 6 maanden "gevangenisstraf. 

Zij wórdt 5 Nov. a. s. uit -de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar .haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Zij was belast 
met de wasch. 

Zij kan schrijven; , / ; 

N v 1215. HEETJEN,' GEEBTHUIDA DEN , oud 50 jaar , dienst
bode, gescheiden, Protestant, geboren te Melissant, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.62 meter, haar en 
wenkbr. bruin f voorhoofd rond, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin'rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: —-

"Werd veroordeeld ; door de rechtbank te Rotterdam , 13 Ju l i , 
29 Aug. en 20 Nov. 1877, 7 Oct. 1880. 9 Januari 1883, 28 
.Febr. .1884, r - ^ J u n i , en3 Nov. 1887, 18 April 1889 en 23 
Oei 1890, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 
2 .maanden, ,!jtjaar, 1 jaar jeni'ivqemaal7* jaar.celstraf , 6 
weken .en driemaaljl. jaar geyï^genisstraf., J;,.,.^ r*d:£Lï^ 

Zij wordt .7'Nov. a ' .s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen -en ,zal aldaar .-haar. uitgaanskas. in ontvangst nemen. 

"Haar gedrag in de gevangeiiis\was best Zij w'as'belast ïnet 
de wasch. . l e t ^ t a s ^ s T v g £tïbuiïjró d u s %&&[ i ••: -,.->•'-

Zij kan s c h r i i v e n ^ i ^ . S »*KP - /n iv V v : T > 
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N°. 1216. BUUREÏV, Anthonie v a n , oud 36 jaar, koetsier, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Utrecht, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus dik, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam , 30 Juli 
1867, 19 Mei 1868 en 7 Nov. 1878; door het gerechtshof te 
's Gravenhage, 15 Met 1882 en 12 Nov. 1887. telkens wegens 
diefstal en poging daartoe, respectievelijk tot 8 dagen en 2 jaar 
gevangenisstraf, l ' s jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 4 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en. zal aldaar zijn uitgaauskas ia ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1217. GEERLINK, CoraelU A d r l a n u s , oud 46 
jaar, werkman , gehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam, 
laatst gewoond hebbende te *s Gravenhago, lang 1.66 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
gewoon , mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 17 April 
1855 en 21 Maart 1857; door het provinciaal gerechtshof 'm 
Zuidhollaud 16 Febr. 1861 en 26 Mei 1874; en door het ge
rechtshof te 's Gravenhage 12 Januari 1882 en 12 Nov. 1887, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 4 maanden 
gevangenisstraf, 20 maanden en V3 jaar celstraf, 3 en 4jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskaa in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 
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Bericht van. voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: Johanna Deken, vroeger dienstbode, ge
boren te U'ielderen en wonende te Nijmegen. 

Signalement: ouderdom: 28 jaren: ongehuwd; lengte: 1.62 
meter; aangezicht: rond; voorhoofd: hoog; oogen: blauw
grijs; neus: dik; mond: breed; kin: spits; haar en wenk
brauwen : bruin: kleur: gezond; merkbare teekenen: aan 
den rechterkant in den hals en eene moedervlek. 

Het Bestuur der gevangenissen te Utrecht, 
Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 

31 October 1891, afdeeling 2 B , n°. 153, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het College 
van regenten over de gevangenissen te Utrecht; 

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek vanStrafirecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
17 "Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107); 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Johanna Deken , gedetineerd in de 
strafgevangenis te Utrecht, veroordeeld in hooger beroep hg 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem > dd. 10 Nov«mber 1887, 
ter zake van twee misdryven van mishandeling met voor
bedachten rade, door .toediening van eene voor de gezondheid 
of het leven schadelyke stof en poging tot moord, voor
waardelijk in vrijheid zal worden gesteld; 
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2°. te bepalen, dat aan deze veroordeelde de gemeente 
MiUingen bij Nijmegen als verblijfplaats wordt aangewezen. 

Het College van regenten over de gevangenissen te 
utrecht is beiast met de uitvoering van dit besluit. 

's Gravenhage, den 3tsten October 1891. 
De Minister voornoemd, 

SKIBT. 

Voor eensluidend afecbrift, 
De Secretaris-Generaal bij het 
Departement van Justitie, 

P. J. v. Brou. 

Gelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1889 (Staatsblad n°. 107); 

Gehoord Johanna Deken, die, na gedane voorlezing van 
de artt. 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht en van de 
voorwaarden , waaronder hare voorwaardelyke invrijheid
stelling is bevolen, heeft verklaard zich sfciptelijk naar die 
voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofnas, voormelde 
Johanna Deleen voorwaardelijk in vryheid. 

Gedaan te . Utrecht, den Gden November 1891. 

Het Bestuur voornoemd, 
De Voorzitter, L- W. A. BESIER. 

Het Lid-Secretaris, DE KOCK. 

De straftyd zal verstreken, behoudene te verkenen ver-
mindering van straf, den fïlsteii Januari 1893. 
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N°. 1218. ZWEEKHORST, JOHAHNA MARIA , huisvr. Tan 
COBNELIS TAN OOSTTBBN , oud 32 jaar, dienstbode, Roomsch-
Catboliek, geboren te Zwolle laatst gewoond hebbende te 
Utrecht, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. blond, Toorhoofd 
hoog, oogen blauw, neus en mond klein, tón spits, aange
zicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd Teroordeeld: door de rechtbank te Arnhem t 4 Nor. 
1884; door die te Utrecht, 26 Jan. 1891; wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 jaar celstiaf en 1 jaar gevangenisstraf 
onder aftrek der voorloopige hechtenis. 

Zij wordt 9 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar bare uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven; 

N°. 1219. A l i T E B , A b r a h a m , oud 53 jaar , koopman , 
ongehuwd, Israëliet, geboren te 's Gravenhagê, zondet Taste 
woonplaats, lang 1.59 meter, haar zwart (kaalhoofdig), wenkbr. 
zwart, Toorhoofd breed, oogen blauw, neus groot én krom, 
mond groot, kin rond, baard zónder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is slecht Tan gezicht*: — 

Werd veroordeeld : door het provinciaal gerechtshof in Gelder
land , 23 Maart 1870 ; door dat in Zuidholland , 12 Jan. 1871; 
door het gerechtshof te 's Gravenhagê , 8 April 1876; door de 
rechtbank te 's Gravenbage , 28 Maart 1885 ; door het gerechts
hof te Arnhem, 22 Dec. 1888 en door dat te Amsterdam, 
9 Dec. 1890; telkens wegens diefstal j door de reebtbank te 
Zwolle,.in 1889 wegens Talschheid in geschrift, respectieTe
lijk tot 3 , 5 en 1 jaar geTangenifl3traf, 1 jaar celstraf, twee 
maal 1 jaar en eens 9 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
onslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
's Gravenhagê begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 
- HiJ-kan schrijven.-

Geheim Register. [Twaalfde aüevering.] 
liende jaargang. L • ^ ö J 
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N°. 1220. WEES, JohannesBIarUnasTan,oud36jaar, 
zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhage , lang 1.60 meter, haar en weokbr. 
blond, voorhoofd gewoon , oogen grijs, neus en mond gewoon , 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad in de eerste Milit. 
afd. 1 Maart 1873, wegens desertie, verkoopen van kleeding
en equipementstukken en diefstal; door de rechtbank te Breda , 
24 Aug. 1875; door hét gerechtshof te's Gravenhage, 26 April 
1877 en door de rechtbank te 's Gravenhage 28 Nov. 1887; 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar gevangenis
straf , 6 maanden celstraf, 7 jaar tuchthuisstraf en 4 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 13 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te V Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was opvliegend. 
Hij ploos tricot. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1221. VA» D1AZ, Kdu»Td ExecMël , oud 41 jaar, 
kleermaker , ongehuwd, Israëliet, geboren te 's Gravenhage, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus 
spits, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad in de 1ste muit. afd. 
in 1869; door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland en 
de rechtbank te Amsterdam ia 1873; door het gerechtshof te 
Amsterdam 14 Juni 1880 en 18 Dec. 1888; telkens wegens 
diefstal; door de rechtbank te Amsterdam 16 Juni 1880 , wegens 
bedriegelijke bankbreuk; respectievelijk tot ljaar kruiwagen-
straf, 4 jaar gevangenisstraf, tweemaal 3 maanden celstraf, 
3 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanska3 naar Leiden 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 



K°. 1222, BROORS DE HAAN, WIJPKJBN , oud 41 jaar, 
publieke vrouw , ongehuwd ? Protestant, geboren te Schoterland 
laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.70 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd breed, neus en mond gewoon, 
kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 
IR Sept. 1884: door de rechtbank te Leeuwarden 14 Dec. 1889 ; 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 29 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Leeuwarden begeven. 

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

Zij kan niet schrijven. 
N°. 1223. KNOOP, Adriaans , oud 29 jaar , sjouwer , 

ongehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam, zonder vaste 
woonplaats, lang 1.79 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 1 Maart 
1888; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 30 Juni 1890; 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te 's Graven
hage ontslagen en zal aldaar 'zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1224. HABMSEN, Jan Wil lem, oud 58 jaar, 
koopman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Zutphen, 
laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.70 meter, haar 
en wenkbr. zwart, voorhoofd rond , oogen blauw , neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht plat, 
kleur gezond; de middelste vinger zijner rechterhand is stijf: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem, 8 Jan. 
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1S88; door het gerechtshof te Arnhem , 25 Sept. 1890; wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en l j a a r gevange
nisstraf. 

Hij is 18 Nov. jl . uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen, 
en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen, 

2ijn gedrag ia de gevangenis was goed. Hij breide "netten. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1225. HESSEL.EB., H e r m a n , oud 31 jaar, boeren
knecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Oldenzaal, laatst 
gewoond hebbende te "Weerselo, lang 1.69 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond ge
woon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 17 Juni 
1886; door de rechtbank te Almelo, 31 Juli 1888; wegens 
diefstal, viermaal gepleegd, respectievelijk tot één jaar celstraf 
en 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Dec. a s . uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Oldenzaal begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was re ielijk, hij is zeer zwak 
van geestvermogens. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 





ALPHABETISCHE NAAMLIJST 
BEHOORENDE 

BIJ DEI TIENDE! JAARGANG 

M HET GEHEIM REGISTER VAN ONTSLAGEN GEVANGENEN, 

N A M E N . 

Beeten, H. PI, van de 

Bleith , "W. H 
Bocknove, D. van. . , 

Broors de Haan, W. 
Brunsma, F. zich noe

mende Bruinsma . . 
Buuren, A. v a n . . . . 

Dahlhaua, P. A. . . . 

Dam, Th. P. van. . . 

Dorfmeijer, J. H.. . . 
Driesschen , G. van den 

Nomraer 
in het 

register. 

1124 
1219 
1170 

1202 
1125 
1138 
1183 
1128 
1187 
1194 
1172 
1205 
1222 

1182 
1216 
1143 
1186 

1126 
1117 
1192 
1206 
1119 

4201 
1157 

NAMEN. 

Duitech, H. . . 

Exter, N 

Geerling, C. A. . 
Gelder , N. van. . 
Genzer, H. de . . 

Gotjé, J. Th. . 

Groenteman, S. . 

Haar, H. J. van 
Harmsen , J. W. 
Heem, H. J. van 
Heeten, G. den . 
Hesseler, H. . . . 

. . 

. . 
• • 

der 

der 

Hoeven, J. van der. 
Hoogen, W. van 

Houten, H. van . 

der 

Jong, H. ofH.W.de 

Jorwerda, J. P. . . . 

Keijzer, J. H. A« de 

Nommer 
ia het 

register* 

1193 

1118 
1217 
1144 
1132 
1150 
1146 
1134 
1122 

1142 
1224 
1199 
1215 
1225 
1163 
1136 
1129 
1164 
1161 
1203 
1174 
1131 
1169 

1178 



I I 

NA. M E N . 

Kiesewetter, C. J. N. 
Klerks, H. 
Knoop, A 
Koehoorn, P 
Kok, H. wed. J. van 

Uelder 
Kort, C A. de . . . . 
Koster, E. de 
Kruijdt, C. bijgenaamd 

roode Keo 
Lang, J, de , 
Langhorst, H. F . . - . 
Langlais , X E 
Lohmann , J. H. P. of 

P. J. H 
Meelker, A 
Miltenburg, C. . . . 
Moesker, A 
Mulders, G. M.. . . 
Nije, J. C. 

Oerlemans, J. B. 
Oldenburger, B.. ! [ 
Ouplinus, F. van . I ] 

Paasschen, J . van 
Petera, W 
Pluim, J. F . . . . 
Popma» A.. . ! . . ], l 

Recourt, K 
Bovenberg r H. , 1 * 1 
Koelufe, A [ ] 
Roeraburg, B. A. C.'van 
Rooa» H 

Nommei 
in het 

register 

1176 
1177 
1523 
1140 

1211 
1212 
1158 

• 1213 

1190 
1210 
1165 

1196 

1139 
1207 
1181 
1184 

1171 

1152 
1153 
1151 

1197 
1141 
1200 
1123 ; 

1148 \ 
1209 I 
1188 
1120 
1179 

N A M E N . 
Nommer 
in het 

register. 

Rooseboom, H. J. . . 
Rooseboom, H. J.zich 

ook noemende Char
les Smit en Jan van 
Haell 

Schefer, C. F. . . . 
Scbombert, "W. . . . 
Schouten, S. J. . . 
Sebas , J . Th. . . . 
Simons, J. G, . . . 
Sluimer, F 
Smid, J 
Snippe, W 
Stieding, G. B . . , 
Strijbósch , M. G. bij

gen, delirium Trijn. 
Swierink, H. B. . . . 
Tesselaar, P. 
Tiggelen , J. van. . . 
Tobias, P. J . . . . . . 

Vas Diaz, E. E . . . . 
Veringmeier, A. M.. 
Vernimmen, J. J . . . 
Vlemmtx, H 
Vriendt, J. G. de . . 

Wal , G. van der . . 
Wees, J. M. van . . 
Winkler , B 
Wolde, H. H. t e r . ! 
Worst Az. J 
Wouterson , H. A. A* 
Wijk, A. E. van. . . 
wijk, J. van. . . . . 

1155 

1189 

1198 
1133 
1175 
1137 
1208 
1154 
1167 
1159 
1149 

1214 
1121 

1180 
1130 
1173 

1221 
1195 
1162 
1166 
1204 

1156 
1220 
1185 
1127 
1168 
1147 
1145 
11-35 



Ï U 

N A M E N. 
Nommer 
in het 

register. 

Wijsenbek, I. L. . . . 

Zuiderdijk, 3. van . . 
Zweekhorst, J. M. 

huisvr. van C. van 
Oostveen 

1191 

1160 

1218 

N A M E N . 
No romer 

in het 
register. 

Voorwaardelijk in vrijheid 
gestelden. 

Bladz. 

Roelofs, J. M. 
Deken , J. . . 


