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VK0, 1226. V E B B A R Ë Ï i , J o h a n n e s » oud 61 jaar, ar
beider f gehuld , Roomsch^Catholiek , geboren te Rijswijk , 
laatst. gewoond hebbende te 's Gravenhage , lang* 1.69 meter, 
haar donker ,wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, pogen grijs, lieus 
dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — l 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
holland , 28 Jan. 1869 wegens yalscjhjieick in geschrift en 22 
Mei Ï874 wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage 
24 Febr. 1876 wegens oplichting; door de rechtbank tVs Gra-
yentage 24.0ct. 1864, 2 Febr/ 1882, 15 Juni 1885, 30 Juli 
18*8*0"i : töltöna..wegens diefstal ,en 4 Juni 1883 wegens mis
bruik van vertrouwen en door het gerechtshof t e ' s Gravenhage 
2 Nov. 1889 wegensoplichting, respectievelijk tot 5 jaar tuqht-
huiesiraf y ?18 maanden , 5 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 
litfagr ..celstraf ;12 jaar , 6 maanden gevangenisstraf,' 183 dagen 
celstraf L en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te '$ Graven-
A^.Vöjitslagen \en .zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Wassenaaï: begeven. - .:- H 

Zijn gedrag in de gevangenis was]] goed. Hij was belast met 
het'.plui^èn van Triest.' - I " 

Hij kan schrijven. 

N°. 1227. MVLUBR, J o h a n n e s Antonta» , oud 42 jaar, 
zeeman , ongehuwd, Protestant, geboren te 's Hertogenbosch, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar 
bruin, wenkbr. blond , voorhoofd breed , oogen blauw , neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noord-
brabant 21 Nov. 1871; en 5 Mei 1875 ; door de rechtbank te Dor
drecht 15 Febr. 1884; door het gerechtshof te *s Hertogenbosch 4 
Mei 1S87 en door de rechtbank te Rotterdam 25 Sept. 1890 en 15 
Jan. 1891; telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 6 maanden 
en 1 jaar celstraf, 2 en 3 jaar, 3 maanden en 1 jaar gevan
genisstraf. 
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Hij wordt 30 Jan. a. s.. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 1228. POTHUIZEN, Bernardus» oud 34 jaar, schip
per , gehuwd, Roomsch-Catholiek, geboren te Vinkeveen, 
laatst gewoond hebbende te Zoeterwoude, lang 1.68 meter, 
haar en wenkbr.bruin , voorhoofd hoog, oogen bruin, neus 
spits, mond en kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, heeft èen Htteeken aan,de'rechterhand: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te A.msterdam 9 Febr. 
1886 en door de rechtbank te Utrecht 24 'Juli 1890; wegens 
diefstallen, 'eens tot 18 maanden celstraf en eens tot 18 maanden 
gevangenisstraf. -. t V 

Hij -wordt 30 Jan. as . uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leiden begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij maakte 
vuur makers. 

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Yerlofpas voor: 

Hendrik Bos, veenwerker, vroeger woonachtig te Weerdin-
germarke, gemeente Emmen; 

Signalement: ouderdom : ongeveer 20 jaren; lengte: 1.60 
meter; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; oogen: blauw; 
neus; breed; mond: gewoon; k in : Tond; haar : blond; 
wenkbrauwen: bruin: kleur: gezond; gewone taal : Neder
landsen en byzondere teekenen: aan het linkeroog blind. 

Het Bestuur der gevangenis te Groningen; 

Gezien het besluit- van den Minister van Justitie f dd. 
6 Januari 1892, 2de afdeeling B , n°. 143, luidende: 

DE MINISTEE 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 Hendrik Bos, gedetineerd in de 
.strafgevangenis te Groningen, veroordeeld hjj vonnis van .de 
Arrondissements Rechtbank te Assen , dd. 5 Februari 1889, 
ter zake van mishandeling den dood ten gevolge hebbende, 
voorwaardelijk 'inlyryheid zal worden gesteld; 
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2 . te beslissen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vjjf en twiniaff 
galden by den Burgemeester der gemeente Emmen ter be
schikking van den veroordeelde zal worden gesteld; 

3°. te bepalen, dat aan dezen veroordeelde de gemeente 
Bmmen als verblijfplaats wordt aangewezen. 

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

's Gravenhage, 6 Januari 1892. 

De Minister voornoemd, 

SHXBT. 

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

Gehoord voormelden Hendrik Bos, die, na gedane voor
lezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht 
en van de voorwaarden, waaronder zyne voorwaardelijke 
invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich stiptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas , voormelden 
Hendrik Bos, voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Groningen, den 12den Januari 1892. 

Het Bestuur voornoemd, 
TKEEME, Voorzitter. 

J. VAN HOUTEN, Secretaris. 

De straftijd zal verstreken f behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den 27sten December 1892. 
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. K°. 1229. KOOS, Wil lem F r c d e r l k J a c o b , oudJ53 
jaar, carousselhouder, weduwnaar, Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenbage, lang 1.84 meter, 
haar en wenkbr. bruin , voorhoofd breed, oogen bruin, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de Techtbank te 's Gravenhage, 
21 Nov. 1872, 24 April 1873, 15 Maart 1874,22 Maart 1875 , 
3 Juli 1879 en 17 Juli 1883, wegens mishandeling, verzet, enz. 
tot verschillende geldboeten, 15 dagen en tweemaal 5 dagen 
celstraf; door het gerechtshof te *sGravenhage, 13Nov. 1884, 
wegens moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf. 

Hij is 29 Nov. jl. na gratie bekomen te hebben, uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen, en heeft zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Nieuwer-Amstel begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed» Hij was als reini
ger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1230. S T O L P , K laas , oud 31 jaar, werkman, on
gehuwd, Protestant, geboren te Koog a/d Zaan, zonder vaste 
woonplaats, lang 1.78 meter, baar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht o-vaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem in 1880 
wegens onzedelijke handelingen; 4 Juni 1881', 23 Juni en 
15 Dec. 1887 wegens mishandeling; 10 Feb. 1886 wegens ver
breking van afsluiting; 19 April 1888 door dezelfde recht
bank en 4 Feb. 1891 door het gerechtshof te Amsterdam; 
beide keeren wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar ge
vangenisstraf, 7 , 14 en 8 dagen celstraf,, 3 maanden 2 en 
1 jaar gevangenisstraf* | 

Hij wordt 8 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te 's Graven-
hoge ontslagen -en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Koog a/d Zaan begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hg maakte matten. 
"̂  \Hg kan schrijven. - «v-*** ( 

Geheim Register. 
Elffo jaargang. (Tweede aflevering.) 
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N«. 1231. OOSTERCM, Lammere v a n , oud 41 jaar, 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Haaften, lang 1.65 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , heeft litteekena aan hoofd en hals: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Tiel, 18 April 1867, 
wegens diefstal; 26 Sept. 1872 en 28 Sept. 1882 wegens mis
handeling; door het gerechtshof te Arnhem 19 Juli 1887 
wegens brandstichting, respectievelijk tot 2 jaar, tweemaal 
45 dagen e.n 5 jaar gevangenisstraf, en heeft nog vele kortere 
straffen ondergaan. 

Hg wordt 23 Febr. ajh uit de strafgevangenis te '$. Her logen-
Ü4#ch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaauskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met huis-
dienst belast. 

Hij kan schrijven. 

K°. 3$32A YEGT, JOHANNA VAN DEE,. wed-uwe Hendrik 
Jan van Wielink, oud 48 jaar, koopvrouw, Protestant, ge
boren en laatst gewoond hebbende te Zwolle , lang 1.55 meter, 
haar. grija,, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, 
neus spit?,, mond. ge_woon, kin, rond, aapgezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Wer^ veroordeeld.:, door: de rechtbank, te Zwolle, lOMaart 
1887 en*. 29 Januari 1(891 wegens diefstal, beide keeten. tot 
1 jaai; gevangen isstrjiil 

Zij wordt- 13 Febr. a. s.' uit de- strafgevangenis te utrecht 
ontslagen en zat zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Zwolle begeven. 

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

Zij kan schrijven. 

N \ 1233. S I J S , Katham Harlog v a n , oud 36 jaar, 
behanger, ongehuwd, Israëliet, geboren, en- laatst gewoond 
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hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd hoog, oogen grijs , neus groot, mond. gewoon , 
kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door liet gerechtshof te Amsterdam , 
25 April 1882, 12 Feb. 1884 en 26Nov. 1889, telkens wegens 
diefstal; en 27 Mei 1890 wegens heling, respectievelijk tot 
1 jaar en 6 maanden celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar 
celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is sluw. Hij 
was belast met bet beraatten van flesschen. 

Hij kan schrijven. 

ïs°. 1234. SMITS, Johanne? Antonius , oud 33 jaar, 
bakker, ongehuwd , Roomsen-Katholiek, geboren te Zeddam , 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.79 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard rossig, aangezicht breed, 
kleur gezond, heeft een litteeken tusschen de wenkbraauwen 
en een anker met kroon getatoueerd op de rechterhand: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem 6 Aug. 
1880 en door het gerechtshof te Amsterdam 26 Oct. 1883 en 
12 Feb. 1889, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar 
corr. gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 3 jaar gevan
genisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goe^. Hij is niet te 
vertrouwen. Hij was als wever werkzaam doch in den laatstea 
tijd was hij belast met het plakken van zakjes. 

Hij kan schrijven. 
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boekbinder', ongehuwd / f t j f c ï w 1 iS?ob r a n ! oud 64 ,W 
gewoond hebbeSde te i£S^*/Ë*ffi ***«**,Ci 
wenkbr.gTM, voorhoofd breed , ooien hl , , meter< Iwar en 
groot, k,n breed, baard zonder, a a n S f i ™ ' ffitf"-* 
1 0 5 e r d ^roordeeld: door de nobth.ni I „ W e u r gezond; __ 
1880, wegens diefstal; door L t e - a w ^ fe U t r e c h t . 20 Jan 
f* j egens diefstal en lanSlooperii • d S j W ? * > ] « 

10 Febr. 1890, wegens valschbe1dJ in » T1.!8 sGravenh«w? 

Hij kan schrijven. 

. K». 1236. BAAR», j R a w „ . „ 
J<Uir, stoker, gehuwd Prm»«t„nT ? B e "»ard ; oud 20 
hebbende te ' AmsteTda'na . T n ^ W e ^ 7 W Ö * 
bruin, voorhoofd hoog, óo^u o-rit S e r ' h a a r e n ^enkbr 
km rond, baard zond°er, a C e S ' Tfgf?0t' m o n t l U * 
een htteeken midden op'het f Z t o f d f l l k l e u r b l « * . heeft 

Febr. 890; viermaal w e g e ^ d S ' U J a n u a r i 188* en II 
respectievelijk tot 183 d^en en | L ? T . " 7 * " " « « * . 

HT t ' s 6 maanden en ^ ^ 5 y * 5 S 2 iw en 6 
ontsl^n ^ z Y z i c h ' t e ï onlvfc"!f-""'8 « • * « « * * « * 
Amsterdam begeven. «"vangst zijner uitgaanskas naar 

b o S l J a S f £ £ * ? * * * Waa s l - b t Hij was bij de 
Hij kan schrijven. 

Qtiem Register 
Wde jaargang. (Derde afWerW.) 
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K', 1237, HEES, GEBRTRUIDA. VAN ; oud j 34 jaar, pu
blieke Trouw, ongehuwd, Roomsch-KatboHek, geboren te 
Hedel; laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1.58 ineter, 
baar en "wenkbr, blond , voorhoofd, 'neus en mond gewoon t 
oogen grys, kin spits, aangezicht oraal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld; door de rechtbank te Ts Hertogenbosch , 1 § 
Dec. 1886 wegens dieftal; door die te Breda 4 A.ug. 1890 
wegens afpersing, respectievelijk tot 1 jaar en 18 maanden ge
vangenisstraf. 

Zij is 10 Febr. JL nït de strafgevangenis te RoUwdam ont~ 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaariskas naar 
Breda begeven. 

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

Zij kan schrijven. 

' IK 1238. fcCÏDDIJK , Marlnus ; oud 23 jaar , arbeider, | 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te xïieawdorp, lang 1.68 meter ,liaar, wenkbr. en oogen bruin , 
voorhoofd, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, 
aangezicht oraal, kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage f 
27 No v. 1886 en door de rechtbank te Middelburg, 6 Nov. 
1883 en 31 Jan, 1890, telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 maand, 12 dagen , een en twee jaar gevangenisstraf. 

Hij is 15 Febr. jl. uit de strafgevangenis te Breda ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nieuwdorp 
begeven. •"* .. * '1 '* 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij vervaar
digde passementwerk. 

Hij kan schrijven. 

N*. 1239. BIKKER, Maren*, oud 65 jaar, sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren te IJsselmonde, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.81_ meter , baar en wenkbr. g^ijs, 
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voorhoofd laag, pogen blauw f iieus en mond groot, kin rond, 
baard grijs 1 aangezicht ovaal, kleur gezond, ziet loensen.;.— 

Werd veroordeeld: door het Provinciaal gerechtshof in Zuid
holland t 11 Juli 1851 en 5 Mei 1859; door de rechtbank te 
Dordrecht, 28 Aug. 1867; door het gerechtshof te 's Graven-
hage, 26 Mei 1876; door de rechtbank te Rotterdam, 1 Juli 
1879, 18 Nov. 1880, 21 8ept..l883, 9 Juni 1883 en 10 Maart 
1887 , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar ge
vangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf , ljaar, 18 maanden, 1 jaar 
en tweemaal een half jaar celstraf, 1 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 24 Maart a. s. uit de strafgevangenis te '$ Her~ 
togenbosck ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed.- ,Hij was bij den 
huishoudelijkendienst werkzaam. 

Hij kan schrijven. • 

N°. 1240. HENDRIKS, Hendr ik ; oud 29 jaar, kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren te Leeuwarden, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar., weukbr. en oogên 
bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond klein, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, Meur gezond: — v l -

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 29 
Oct. 1885, wegens bedreiging met brandstichting; door de 
rechtbank te Utrecht, 20 April 1891, wegens schriftelijke be
dreiging met brandstichting, respectievelijk tot 3 en 1 jaar 
gevangenisstraf, onder aftrek der voorloopige hechtenis wat 
de laatste veroordeeling betreft. - ^ H 

Hij wordt 3 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was 
als kleermaker werkzaam. Hij is loszinnig. . . . > ; 

Hij ,kan schrijven». lL;fi _.;- :Ï . • iï-r-*;;rl . 
.; .-i.Si.tr*.; • ::*Jid'f'Hr?a: t+y.X -300! ^in-^ii:*tA w -n:^:- ^ : 

- N°.:vJ241. BEEKWAJV ÏWJbüik; oud 60'ïaarVweduwnaar, 
Protestant, geboren té Wesepe,"gemeenteOldenbroek, laatst 
gewoond hebbende te Keerde, lang11.76 meter, haar, wenkbr. 

-i.Si.tr*
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en oogen bruio, voorhoofd Jang^ neus en mond gewoon, kin 
rond, baard «onder, aangezicht ovaal, kleur 'gezond: — 

Werd l l . S e p t 1873 door het .provinciaal gerechtshof ia 
Overijssel wegens moed willigen doodslag tot 20 jaar tuchthuis-
straf veroordeeld..,. 

Hij genoot 12 maanden :en drie weken afslag, wordt 4 
Maart a, s. uit de strafgevangenis te 'Zeeuwarden ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar Oldeubroek 
begeven. • . *: 

Zijn "gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
reiniger werkzaam; v H H I 

'Hi j kan schrijven. . "• ' ' : • 

- N°. 1242- BÈMKES /JA'KKB , 'huisvr. van 'J. Sijbesma; oud 
59jaar, «onder beroep, gehuwd , Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.50 meter, haar e • 
wenkbr* blond, voorhoofd boog, oogen blauw, neuseo mond 
gewoon, j kin rond, aangelicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
liiteeken;|p,den.tlïUs.:^r*^V - ; - V . \ . ' l ..:•-.. 

•Werd veroordeeld: 4oor bét gerechtshof te Leeuwarden , 10 
Aug.ilSSO; door de'rechtbank te Leeuwarden, 28 Juli 18/4 
en 22 tfeur.- 1890 -^ivpéemsal wegens medeplichtigheid aan 
diefstal eneenswegenaheUog^resnectievenjk^otS, 6 en 2 jaar 
gaMnjrënl^ J ''"" v, Y-' 

-̂ ZU ^ o r d t ! 9 - Maart ra, s^iiit * 3'e' strafgevangenis* té "{/(recht 
ontslagen' eh • zal•< zich ter "ontvangst harèr :uitgaan3kas naar 
Leeuwarden begeren, iv};? &h ±nzV$ ;.<••.."&;.;-'"-

, Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was met 
naaiwerk. belast.;̂  " . m ^ / c • tui * -,-1 

' Zij kan' schrijven, 

N<\ 1213. VOBÊiff&f^'"GÏirerJB, ouï^O jaar 7 dienstbode, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Buiksloot) laatatgewoond 
hebbende te Arasterdam, lang 1.64 meter f haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd gewoon, oogenjsla.uw^iieus^en mond groot, 
kftf'röM^aangëztó&i ^VaafpKleur" fieeic ,fetrékt het hoofd een 
weinig BcheëfrM^^^f^S^9r^ % '^rltïf':< < '* •'-•' 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 12 
Der. 1866, 9 Febr. 1870 ea 5 Juoi 1877; door bet gerechtshof 
te Amsterdam, 8 Juli 1879, 29 Maart 1880en 19Aug.1885, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenis
straf, 6 maanden, 1 jaar en 3 maanden celstraf, 5 jaar ea 6 
jaar en 8 maanden celstraf. . 

Zij wordt 12 Maart a. «. uit destrafgevangeoiste Qorinchem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk, zij is diefachtig 
en sluw. Zij was met naaiwerk belast. 

Zij kan schrijven. 

Nö. 1244. BEKEREN, JOHAÏWA MAMA. VAN; oud43jaar, 
waschvrouw, weduwe , Roomscb-Katboliek, geboren te Huissen, 
laatst gewoond hebbende te Velp, lang 1.60 meter; haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd , neus en mond gewoon , oogen blauw, 
kin en aangezicht rond, kleur gezond: — 

Werd 17 Juni 1886 door bet gerechtshof te Arnhem wegens 
kindermoord tot 6 jaar luchthutastraf veroordeeld. 

Zij wordt 19 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Gorinchem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Huissen begeven. 

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

Zij kan schrijven. 
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N°. .1245. ELZEWDOOR1V Wilhelmus IIenrleus ; oud 
34 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, 
haar bruin, wenk br. blond , voorhoofd lang , oogen grijs, neus 
en mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door dereebtbank te Haarlem, 21 Aug. 
1873, wegens diefstal; 2 Febr. 18S) en 15 Febr. 1882, wegens 
misbruik van vertrouwen; 27 Maart, 21 Mei, 1 Oct. en 3 Nov. 
1884, wegons diefstal, bedelarij en landlooperij en door het 
gerechtshof te Arnhem , lGDec. 1886, wegens brandstichting, 
respectievelijk tot 15 dagen, 5 maanden en 1 jaar celstraf, 
1 maand, 3 maanden en tweemaal 14 dagen gevangenisstraf 
met driemaal opzending naar de bedelaarsgesticbten , en 5 jaar 
ge van geniss t r af. 

Hij is 8 Maart jl. uit de strafgevangenis te Breda ontslagen 
en daarna naar de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen terug
gebracht. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1246. HOOCEIlVORST, Adrlanus ; oud 38 jaar, 
sjouwer, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren teBerckel, 
laatst gewoond hebbende te Delft, lang 1.78 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhage, 
22 Mei 1880, 14 Juli 1882 en 2 Mei 1891 , telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 maanden en 1 jaar celstraf, en 
1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te 'j Graven-
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Delft cegeven. 

Geheim Register. 
Elfde jaargang. (Vierde aflevering.) 
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Zijn, gedrag in de * gevangenis" was :goé£ cvï ï i j viras belast 
met het pluizen van tricot, ;~ - .* . -.--••. :t : vv. 

Hij kan schrijve n. .~^,'\ ... ' U.. 

TS~: 1247. ' GEEKTSBM V , Ha ike , 'zich noemde H a r k o ; 
oud 76 jaar, Heermaker, weduwnaar, Protestant, geboren 
te-Groningen f laatst gewoond hebbende teSmilde, laag J.58 
meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd .boog, pogen bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard grijs /aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — - ^ :.-v ~ "-:% ;"J 

Werd veroordeeld: door de rechtbankte~Groningen , 23".Juli 
1857, 24 Juni 1884 en 24 Dec. 1890; door het Provinciaal 
gerechtshof in Gelderland, 8 Dec.-1859 en 6. Aug. '1874, 
telkens wegeos dieftal; respectievelijk tot 3 'én l̂-;jflar~tejV;15 
maanden gevangenisstraf, 6 en 5 jaar tuchthuiastraf. 

Hij wordt 2 April a. a. uit de strafgevangenis te 's Hertogen* 
bosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
-naar Rotterdam begeven. ' r 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, :-Hij was voort
durend op de ziekenzaal. ' ; ' v 

Hij kan schrijven.' 

. N°. 1248. KIERS , Hendrik , oud 27 jaar , sjouwer .on
gehuwd , Protestant, geboren te Smilde, ïaatst.géwoond beb* 
ben 3 e te Rotterdam, lang* 1.65 meter, haar en wenkbr, bruin , 
voorhoofd boog, 'oogen grijs, neus en mond bread, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — f i . 

'"Werd veroordeeld: door de rechtbank "te Heerenveen, 20 
Jupt 1889 , wegens valschheid in geschrift; door het gerechts
hof te 's Grayenhage , 12 Febr. 1891, wégen3 diefstal ,beid.e 
keeren tot één jaar gevangenisstraf. . , „,j' i u ,-v.u tm'* 

Hij wordt 6 April a. s. uit de strafgevangenis te ** Graven-
hage ontslagen en zal zich ter ontvaugst zijner .uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. , . 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het 
weven van tricotloopers belast.. * , . , a 

S y kan schrijven.. ^--.*. » •.»••;.. 
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N°. 1249. NEDERLOF, Thomas; oud 43 jaar, opper
man, gehuwd, Protestant, geboren te Bleskensgraaf, laatst 
gewoond hebbende te Oud-Alblas, lang 1.65 meter, haar en 
weakbr. #rij3 , voorhoofd smal, oogen bruin , neus gewoon , 
mood klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond :' —'-' "' ''' :.'- ' "; . ' 

"Werd 10 Juli 1885 door het gerechtshof te 's Gravenbage, 
•wegens brandstichting, tot 7 jaar tuchthuisatraf veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 11 April a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Dordrecht begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°, 1250. HANSUJK, J a n ; oud 61 jaar, visscher, ge
huwd, Protestant, geboreu te Gïessendam, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.72 meter, haar en "wénkbr. 
donker , voorhoofd breed, oogen bruin, neus dik, mond groot, 
kin breed , baard zonder, aangezicht ovaal,. kleur gezond f is 
kaalboofdig: — 

"Werd veroordeeld door de rechtbank te Dordrecht, 1 Nov. * 
1K65 , wegens mishandeling en verwonding; door het gerechts
hof te 's Gravenbage, 27 Juni 1878, wegens schriftelijke be
dreiging met moord en door de rechtbank te Rotterdam, 26 
Maart 1891, wegens bedreiging, respectievelijk tot 3jaarge-
.vaugenisstraf; 5 jaar. tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 April a s . uit de Strafgevangenis te 's Herto-
•gènbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

- - Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij breide netten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1251. HULSHOF, E v c r t ; oud 62 jaar, landbouwer, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Bhenen, zonder vaste woon-
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plaats, lang 1.68 meter, haar en wenkbr, Wond, voorhoofd 
breed, oogen grijs, neus gewoon , mond groot, kin breed, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: <— 

Wetd veroordeeld: door bet gerechtshof te Arnhem, 2 Dec. 
3880; dtiot de rechtbank te Amsterdam, 2 Juni'1Ö76 en 2 
Juli 1878; en door die te Zwolle, 9 Üctober 1890, telkens 
wegens diefstal; respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf, 1 
jaar en 18 maanden celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

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

2ijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte matten. 
Hij kan niet schrijven. 

N°. 1252. GROOT, Gozewlnns d é ; oud36 jaar ,kleer
maker en metselaar, gescheiden , Roomsen-Katholiek /geboren 
en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.74 meter, 
haar en wenkbr. -blond , voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
spits , mond gewoon , kin spits , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 12 
Febr. 1880 en 21 Juli 1882; door het gerechtshof te rs Gra-
venhage 28 Juni 1883 en in Aug. 1885, telkens wegens dief
stal ; respectievelijk tot 3 en 4 maanden en 2 jaar celstraf en 
8 maanden correctioneele gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 April a. s. uit de strafgevangenis ie'sMerto-
genbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. •..* 

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

Bij 'kan'schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 

Jan Drenth, arbeider, vroeger woonachtig te Valthennond, 
gemeente Odoorn; 

Signalement: ouderdom: 23 jaren; lengte: 1.62 meter; aan
gezicht: ovaal; voorhoofd: breed; oogen: blauw; neus: spits; 
mond : gewoon ; kin : rond; haar en wenkbrauwen: bruin: 
kleur: bleek; gewone taal: Nederlandsen en bijzondere tee
kenen: litteekens van klieren op het hoofd. 

Het Bestuur der gevangenis te Groningen; 

Gezien Jiet besluit van den Minister van Justitie, dd. 
19 Maart 1892, 2de af deeling B , nommer 127, luidende: , 

DE MINISTER VAN. JUSTITIE, 

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

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 Jan Vrenth t gedetineerd in de 
strafgevangenis te Groningen, veroordeeld b jj vonnis van de 
Arrondissements-Rechtbank te Assen, dd. 16 April 1889, 
ter zake van mishandeling den dood ten gevolge hebbende, 
voorwaardelijk in rryheid zal worden gesteld; 
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2 . te beslissen, dat van dft aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vijf en twintig gulden 
bjj den Burgemeester der gemeente Odoorri ter beschikking 
van den veroordeelde zal worden gesteld; 

3°. te bepalen, dat aan dezen veroordeelde de gemeente 
Odoorn als verblijfplaats wordt aangewezen. 

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

's Gravenhage, 3 9 Maart 1892. 

De Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Jan Drenth, die , na gedane voor
lezing 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 
Jan Drenth, voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Groningen, den 26sten Maart 1892. 

Het Bestuur voornoemd, 
THÏEME , Voorzitter, 

J. VAN HOUTEN, Secretaris. 

De straftijd zal verstreken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den \9den Maart 1893. 

£&-.jitf)rflia-nfètr. H l-t-r-:*"*.- v -V .:v/-. - •-* ?.'<t*-•;.-**--/..it-

« £ !*r ^ö«i»P7J 

file:///9den
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- -N°. 1253. SMEINH • ga lom on j oud WjaaT, kleermaker, 
ongehuwd r 'Roomsch-JCatholiek ,• geboren te £uÜenbuj:g,:iautst 
gewoond hebbende te* Amsterdam , laDg: 1.71 meter /Haar en 
wenkl^r. grijs , ^orhoo/d pn liin pT£$$ j ^OE^è^j I&VJh&fc» 
mond groot", ibaard zonder, aangezicht 6 v & j a t / ' ' ^ £ ^ ^ ^ ^ L « 
is kaalhoofdig: — , I I V*̂  ' ' 

Werd veroordeeld: in 1838 door den zeekrijgsraad te Rot
terdam ; in 1845 door het provinciaal eerechtshof m Noord-
bolland.; rin 1840 door ,de rechtbank 4e".&mstè"rdam ; in 1849 
door die te Leiden; in 1865 door .die ie Rotterdam; in 1871 
en 24 -Maart 1^81 door die te-VHerittgenboschtelkëitó wegens 
diefstal; !in 1855 door bet -provinciaal' ,gerechlshoïin iGélder-
land , wegens valsehbetd in geschrift ;~in ;1863 boordejrêcbt-
ban|: ^e Amersfoort, .wegens(pplichting-j £3 Se^.^.888v^oor 
4iB f$ö jR^fevdam en 29" £.pul .189.1 „dpor ,bet JKsr^chtsbof 4© 
Amsterdam"/ wegens diefstal, respectievelijk tot'tweej^a'al }• 
jaar , tweemaal 5 jaar, driemaal 6 jaar en 8 maanden gevan
genisstraf, .6 jaar'tuchthuisstraf, -9' maanden celstraf/-2 i n 1 
jaar -gevangenisstraf. C,K -' . o^i'::^.. •-" *.-j -n *• 

Hij wordt 3 Mei a. s. ui t de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar -zijn uttgaanskas -in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was al3 kleer
maker werkzaam. 

JEïij _kaii-$chrij,ven. ... .^ b l s_, ,., ^ .T . . 

jK». ,1254. l*jrj||jL, Martlniis v»n d e n ; .oud^S ja#r , 
varensgezél rp^nè$KuwJl ,;Rooa^c{L-KathpJie^^^ Vj&yCf 
loatst gewoond nèbbenaé te 's HertogenboscfT, lapg J . ^ ( m è j ^ , 
baar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, peusreh 
mond gewoon ?kin rond ,*ïbaard zondar/fcangezlcht ovaal,-kleur 
gejond-:*— •' ;-:•'-'-'% - '-r. ' . ' • : t:'5 ^**;'J*& 

"Werd verotjrdeèïd : door den" krijgsraad in ]het ,2de milit. 
arr.^te-VHeftogetïbpsch,^il3 /Öec.̂ 1883 , /wegens 'desertieren 
ontvreemding--van goed s 'door hêt gérechtshof-te 's Gravèóhöge, 
26 >Aug 1891,- wegens diefstal, respectieveHjk-$ot-3 jaar'milltilirV 

• gev^peOTi^raf^/J^aw^ 

Qchtim Register^ ; , , ï (Vijfde aflevering:)%;£*>* "... : , w , 
: Mtydt jaargang. ,?&&$Ï\>*&.JZIU tju 

• fa' 
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. - Hij wordt .6 Mei6. s. uit de strafgevangenis (e V Graveiik'age 
ontslagen. en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven.: -. , : , : , - ... - _ •.- \* 

' Zijn gedrag in de'gevangenis was goed. Hij was als rei
niger werkzaam ' " *' -T ' ' '- *.• '••'.'t."-• 

Hij kan schrijven. , : B , . . , - . , 

15»». 1255.' VOORTHVIÜEX , K y k van; 'oud 33 jaar \ 
landbouwer , ongehuwJ , Protestant, geooren en laatst gewoond-
hebbende _te Woudenberg, lang 1.77 meter, haar en weokbr.-
bruin ,'-voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mondklein, 
kin spits , baard zonder,'aangezicht ovaal, kïeur.gezond : — 
J 'Werft j.6 ̂ u g . ^1834'idoor /heVgerechtshof-'te"Amsterdam, 
wegféno opzetteUj^^ranó^ieïifing, tot 8 jaar tuchtbuisstraf 
veroordeeld. • '.'/''"'' ' " - ï 1 • " ' fcV \ ï '-'-'." -'•r'^ïï usocs&a 3 as i&s' o ï«iï^s*it' . O M •••-' n-._--ir$<-v • . : 
1 Hij genoot .3 maanden afslag j-wordt .8 Mei a.B. uit de straf

gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amersfoort begeven. . . .". 

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

Hij kan schrijven. ~ •-.. r .-. ./-:: 

ÏT>. 1256. HEJfKEKAM, Cornet Is IJsbrand ; oud 29 
jaar 'r bakkersknecht, ongehuwd , Protestant, Tlang 1.62 meter, 
haar en wenkbr. blond J 'voorhoofd hoog, oógen"grijs',"neus en 
mbnd" gewoon ,- kin rond, -"baard zonder!; aanjgeztcht ovaal, 
kleur gezond' — 

.«^Werd^iveroordeeld : ;door het gerechtshof te 's Gravenhage , 
1 Dec. 1887 en 10"Mei 1890, wegens diefstal, respectievelijk 
tot .1 jaar. en zes maanden en 2.jaar gevangenisstraf. , ..- -

i*Hy flBQfdt .24 .ïlei a'0i&.';uit de strafgevangenis te Is.izra'oen-, 
hage .pnfelagen en :zal \ zich., ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar.Rotterdam, begeven. &&m$ . i r ^ ^ v •> IA* >r< .. ^Èl TJ• • 

Zijn gedrng in de^geVangenis was'zeer bèrispélijky''"Hij ïs 
opvliegend. Hij was belast met hefc pluizen van tricot. 

Hij kan schrijven!. * . "- '* \r:t&*;& , <_v• '•, 
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. K°. 1257. SMIT, X a m b e r t ; oud 35 jaar , arbeider, we
duwnaar, Roomsen-Katholiek , geboren te Laren, laatst be
woond hebberde te Nijmegen ; lang 1.75 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus klein , mond en 
kin breed, :bnard .zouder t aangezicht ovaal,.kleur gezond; 
heeft litteekêns van klieren op de "rechterwaDg: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem , 3 Maart 
1887; en door het gerechtshof te Amsterdam , injiooger beroep, 
13 Maart 1889, wegens diefstal; respectievelijk tot 1 en3jaar 
gevangenisstraf, • - * * » . . , . ' 

'Hij- wordt 14 Mei a. s. uit de strafgevangenis ïèVlreclU 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Laren (Noordholland) begeven.' • " * --* •.,;_- . .' 

Zijn gedrag in de gevangenis was .zeer goed. Hij'maakte 
rotting verband. ' ' - • ' - . . . . : 

Hij kansenrijven. -"'' '--:•''.- , 

K°. 1258. BBOEHAJLRT, P e t r a s ; oud 35 jaar, schipper; 
gehuwd, Roomscb-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Houtenisse, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd.smal, oogen bruin , Deus gewoon, mond klein, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 
• Werd 15 Mei 1884 door het gerechtshof te 'sGravenhage 

•wegens moedwilligen doodslag tot 8̂ jaar tuchthuisstra f veroor
deeld. :';•:'.'- •:->'•-. • . -• ~-y.-.. .JV " . 

Hij wordt 15 Mei a. s. u i t de strafgevangenis te Lemwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner u i tgangskas naar 
HoutenUse begeven. 
- Ziju g e d r a g , in de ..gevangenis was medelijk; Hij was als 

wasseber werkzaam. ' j * 

. Hij.kan schrijvend •}&:?_ •-."•-- •-'_-• >**.VH •'.•Ï :- :-•,•--• -ie .'• 

N°, 1^59. Z E l J S T , G r a d u » v a n , oud 30 jaar', arbeider) 
gehuwd'^Protestant,' geboren en laatst gewoond'ïtébbende^te. 
Apeldoorn, - lang 1.67 meter," haarden ^ehkr/i^alrt jVoor^ 
hoofd laag, oogen blaüw7'iïéuVeiïWoud 'gewobtfï^kihxBpits , 
baard zonder, aangezicht ovaal,' kleur gezond; ïheeft litteekêns 
van .klieren aan den hals en is kortzichtig; '—V r rèv;*-^-. 
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Weró; veroordeeldr,door de.recht-baaafc.t^ArDherüj§ in Oct. 
1§85; "wegens oplichting én door het, gerechtshof te.Arnhem'j 
25 Sapt. 1890 wegens diefstal ,-> respectievelijk tot 1 jaar cel
straf en 1 jaar en zes maanden gevangenisstraf. 

fiif ^oYdt 16 Mëï, a. s. uit de" sfrlafgêvangéüis t é . ^ » ^ ^ » 
ontslagen en zat zich* tér óntvarigsT zijner" uitgaanskas niiar 
Apeldoorn begerénv 

^Znn gedrag in de gevangenis*', was goei. Hij is huichéïacntig-
Bïj vlocht biezen. 

Zij kan schrijven. 

' i k 1260. HÓXTKAMP/CdrB.e i i s^pud 49jWvpoider-
werker, ongehuwd, Protestant, geboren te Tuil en ' t Waal, 
zóndéf Vasre wootfpla'a^s, lang*"'\-fl% mëtér,'haaf'éii^wénkbr. 
bruin, voorhoofd 'hoog, oogen grijs, neus gVoót, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, ;aangezicht ovaal, kleur ge
zond; mist.den rëchterduinï; — -

- JPVêrd. véróófcfëeid ; jStóor de fecÉ^ë^nk" fé Utrecht, Ü April 
I8j&'f.4óörclie té" sGfavenli4gfi.l:Ï3_ Augustus 1886 en 4 Jüiii 
ÏSÖi ieikens w'esfè'ns'"diefstal, respectievelijk: :ioï 3 jaar en 3 
maanden , 1 maand én 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 20 Mei a. s. uit de strafgevangenis te 's Graven* 
hige ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas jn ontvangst nemen. 

. Zijn gedrag iu de gevangenis was góéd/Hij maakte cocös-
matten. . : , .• . • 

*'?Hij kaö iiét.'fiëbnjvëia."* :,
 v ".> ':- - '.-". ;= 

Kv:1261:- BOS 11 ABT* p a u l o * y oud 47jaar, verver, on
gehuwd., Proteslahtj ^geboren en laatst gewoond hebbende te 
Arnhem, lang L73.métërï baarên wenkbr. blond, voorhoofd 
hoog t _opgeè^blauw'|\Dèu3 'gföot', 'mond :getfistih )•kin rond, 
baard, zonder, aangezicht ovaal j^kï^urj^zónd : f *,'..* 

' -<raör<ï>jr j^^ 5 Öct. 
^ § § 3 < R ' ^ r ® ^ ^ 8 ^ ^ ® S 6 ° ^ aieis\ê\, respectievelijk tot 1 jaar 
eii ,ë^,m^an3ën*tïin>? ga^r^geyangènisstraf. * j.VT: '<' v \~ .!, 

Bij '.wöfdtv^lAlMei'jaiisii'uit de strafgevangenis, te Arnhem 
ontslagen en zal-ajdaar.zijn uitgaanskas in ontvangstnemen.-

±»•:' • S:"?d.V*ï.' ^ fm^W^MS^i'^:v- •' * •' 
^ S r < [MW-^% -•'*:^H^" 
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-••.Zijn- gedrag" in de gevangenis was: goed. Hij is~ zeer eïuw. 
Hij was als verver werkzaam en plakte zakken; 

Hij kan schrijven, 

. N*. 1262j---ipJHaLL,IF&; J a n i c i * öud6,TjBB,r, eomtoissfon-
naïr, weduwnaar, Protestant, geboren én laatst gewoond 
hebbende te Sfralforf (Engeland),-' lang 1.71 meter, baar en 
wenkbr. grijs; voorhoofd hoog\ oogen blauw* neusf en mond 
groot ,-kiu breed f baard zonder f aangezicht övatfl,: kleur gezond, 
ia kaalhoofdig : — _ 

"Werd veroordeeld Ï door' de rechtbank te Middelburg 1 April 
1Ö90 wegens'diéfgfal tot 2 jaar gevangenisstraf * na te voren 
door dezelfde .rëcbtbanlt Veroordeeld te zijn geweest tot één -
jaar gevangenisstraf wegens heling. 

Hij wordt 26'Mei a. sVüït. dé strafgevangenis te** Bértogen-
bosch ontslagen en' zat aldaar zijn: nitgaaoskas in önt?aögst 
nemen. > • 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was bij den 
huisdienst werkzaam. 

Hij kan schrijven en spreekt Engelscb. 

IS4. 1263. « E E R T I E H A , J a c o b a a n ; oud 42 jaar , 
werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Naarden, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, Tang 1.70 meter, baar en 
wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon , kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, is eea weinig kaalhoofdig. 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 'sGravënbage ia 
Januari 1881, wegens diefstal; door de rechtbank ie Amsterdam, 
18 Januari 1887 , wegens verduistering en door het gerechtahof 
te Amsterdam, 23 December 1890, wëgons diefstal, respectie
velijk' tot 18 maanden detentie, 1 jaar en 18 maanden ge
vangenisstraf. - » I 

Hij Vwordt 19 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 
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- Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alskléer-
lapper werkzaam. _ , .;.>-, tvjïftii;.;-., • ' . . . . 

Hij kas schrijven. . - * . • ,;••-

- N°; 1264.. 31EIJEH / W i l l e m ; ymd 121 ^aar \ arWder, 
ongehuwd , Proteslaot, geboron en laatst-gewoond hebbende 
Ie Arnhem, lang.1.78 meter, haar en .wenkbr. bruin, voor
hoofd rond, oogen blauw, neus breed/mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht .yól, Jdeur gezond ; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Ai nnêm',1 October 
1889,' wegens diefstal on wederspannigheid; door dezelfde recht
bank 10 Maart .1891,.wegens diefstallen .^respectievelijk tot 1 
jaar en 1 jaar en 3 maanden;gey)mgepiisstraf.;.4Q4ysè:. *••-'-

Hij wordt 22 Juni uit -:oV strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaan skag in ontvangst nemen. 

>~Zijn gedrag in de gevangenis was goed.Hij is driftig. Hij 
plakte zakken. . i 

j Hij kan schrijven. . : - . • • 

€•: . - . . * -
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 

Johannes Wilhelmus Gerardus WielemotU, bediende, onge
huwd , vroeger woonachtig te 's Gravenhage; 

Signalement: ouderdom : 33 jaren; lengte: 1.70meter; aan
gezicht : ovaal; voorhoofd: gewoon; oogen: grijs; neus en kin: 
spits; mond: klein; haar en wenkbrauwen: blond; kleur: 
gezond; gewone taal: Nederlandsen; 

Het Bestuur der gevangenis te 's Gravenhage ; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
den dertigsten April 1800 twee en negentig, 2de afdeeling B , 
nommer 118, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe ingediend verzoekschrift; 
Gezien het bericht van het College van regenten over de 

gevangenissen te '5 Gravenhage; 
Gezien de artikelen 15 en 16van het Wetboek van Strafrecht, 

mitsgaders de bepalingen van het Koninklyk Besluit van 
17 Augustus 1889 {Staatsblad n°. 107j; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Johannes Wilhelmus Gerardus Wiehmout, 
gedetineerd in de strafgevangenis te 's Gravenhage, veroor
deeld by een in hooger beroep bevestigd vonnis van de 
Arrondissements-Rechtbank aldaar dd. 9 Februari 1888 , 
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ter zake van diefstal, voorwaardelijk in vrijheid zal worden 
gesteld; 

2 \ te beslissen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag, voorloopig van veertig 
gulden, ter beschikking van den veroordeelde zal worden 
gesteld; 

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

'sGravenhage, den 30 April 1892. 

Be Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Johannes Wilhelmus Gerardus Wielemout, 
die, na gedane voorlezing van de artikelen 15 en 16 van 
het Wetboek van Strafrecht en van de voorwaarden, -waar
onder zijne voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, 
heeft verklaard zich stiptelijk naar de voorwaarden te zullen 
gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Johannes Wilhelmus Gerardus Wielemout, voorwaardelijk in 
vrijheid. 

Gedaan te ''sGravenhage, den tweeden'Mei 1800 twee en 
negentig. 

Het-Bestuur voornoemd, 
A. M." VAN STTPEIAAN Ltnsours, • FoortiUer. 
W. A. HATTINGA RAVEN, l. Secretaris. 

De straftyd zal verstreken, behoudens te verleenen ver* 
mindering van straf, dm vódeiiilFebihtari 1893. 



27 

N°. 1265 . . -RIJKER», J a c o b u s ; oud "58 jaar; sjouwer, 
gehuwdT.Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te-
Rotterdam , lang'1.57 meter, haar en wenkbr* bruin, voorhoofd 
rond , r oogen grijs f neus " gewoun, - mond groot, kin jond , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — ... | 

Werd veroordeeld: "door de rechtbank te'Rotterdam 21 Oct. 
1873, 20 Jan. 1874, ;-,ll "Jan. 1876, 10 Dec. 1878, 4 Mei 
en 29 Juni 1882,.22 Sept. 1887 en 30 April 1891, telkens 
wegens diefstal; -respectievelijk tot 1 jaar , 3 maanden en vier
maal tot een halfjaar celstraf, 1 jaar.en 6 maanden en 1 j aa r 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

-Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1266. F I K Ü E R S , Derk; oud 20 jaar, zonder beroep , 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Hoogezand, laatst 
gewoond hebbende te Groningen, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd rond , oogen blauw, neus plat, 
mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Groningen in 1886 
en 1888 wegens diefstal, in 1890 wegens huisvredebreuk, 
door dezelfde rechtbank en het gerechtshof te Leeuwarden, 
22 Jan. ,1891 en 11 Dec. 1890, wegens diefstal 4 maal ge 
pleegd en het in een besloten lokaal door een ander in ge
bruik wederrechtelijk binnendringen; respectievelijk tot 17 
dagen , 13 en 4 maanden , 1 jaar en 4 maanden gevange
nisstraf. 

• Hij wordt 5 Juni a. s. uit de strafgevangenis jte Groningen 
ontslagen en zal.aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
hulzen. - ; -. - „ . • * . • 

: ? Ö « - : . V -

Hij kan schrijven. 

Geheim Reguf^tiX^éfi 
Elfde fódrgano'j^i ;.& 

(Zesde I aflevering.) 

^ « ^ ^ ^ M ^ - '• • ? & i 
•#£1 z.^M 
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N°. 1267. J A G E R , A r l e d é ; oud32jaar,smid, weduw
naar, Protestant, geboren en laatst gewoond bebbendejte Rot
terdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr blond, voorhoofd 
hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond ,baard 
blond, aangezicht ovaal, kleur gezoad: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenbage, 
18 Juli 1881; door de rechtbank te Rotterdam, 13 Aug. en 
28 Sept. 1886, 14 Febr. 1889 en 27 Nov. 1890 , telkensjwegens 
diefstal; respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 3 maanden 
celstraf, 18 maanden, 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevan
genisstraf. 

Hij wordt 9 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°' 1268. « T A P P E R S , Johan Joseplius Hendricus 
Wi lhe lmus; oud 30 jaar , borstelmaker, ongehuwd, Protes
tant , geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 
1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
, "Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 1 
Juni 1882 wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam, 
17 Dec. 1879 wegens valschheid in. geschrift en 6 Oct. 1885 
wegens diefstal; door de rechtbank te Dordrecht 23 Nov. 1890 
wegens diefstal; respectievelijk tot 2 jaar "celstraf, 1 jaar en 
8 maanden, 3 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1269. dODDIJBT . Fleter Thomas ; oud 50 jaar , 
zonder beroep, ongehuwd, ;Roomsch-Katboliek, geboren te 
Leiden, zonder vaste' woonplaats, lang 1.61 meter, haar, 
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"wenkbr. en oogen grijs,' neus en mond gewoon, kin rond , 
baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te'Leiden, 6 Juni 
1862 en 23 Oct, 1863; door die te Rotterdam, 15 Nov. 1865; 
door bet provinciaal gerechtsbof in Zuidhollaod , 4 April 1872; 
door het gerechtshof te 's Gravenhage, l4Aug.l886; door de 
rechtbank te Amsterdam, 30 Jan. 1879 en door diete'sGra-
venbage , 18 Juni 1891, telkens wegens diefstal; respectievelijk 
tot tweemaal 1 jaar en eens 18 maanden celstraf, 3 , 5 , 6 en 
1 jaar gevangenisstraf. 

.Hij wordt 11 Juni a. s. uit de strafgevangenis te**Graven* 
kage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Leiden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

. K°, 1970. TIKKERMAW, J o h a n n e s Antonle ; oud 31 
jaar, stoker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en 
laatst gewoondhebbeode te Amsterdam, lang 1.74 meter, 
haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd boog,'neus spits, 
mond gewoon, kin* rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
8 Febr. 1882; door de rechtbank te Amsterdam 17 Maart 
1885; door die te Arnhem, 6 Juli 1886 en door die te'sGra-
venbage 4 Juli 1890, telkens wegens diefstal; respectievelijk 
tot 45 dagen en 1 jaar ^celstraf, 9 maanden en 2 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 19 Juni a. s. uit de strafgevangenis te 'ê Qra-
venhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
'naar Amsterdam begeyeD. J9E!.. -, .,' ; / . • -.}• ' 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was-belast 
met het stoken der machine. H •"- j-> -f. 

Hij kan schrijven..... ƒ ^_ 

N \ * ^ L * - : « C H » A A O ^ i O ' w r e W I oud 25 jaar, sjouwer, 
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ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond • hebbende 
te 'sGravenhage, lang 1̂ 68 meter, haar.en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, .oogen donker, neus gewoon, mond klein, 
kin spits, baard, "zonder,, aangezicht ovaal,' kleur gezond: — 

• "Werd veroordeeld: door het gerechtshof te .'sGravenbage , 
5 Maart 1885 ï door de rechtbank te 'sGravenhage in 1887 
ön 6 !Fëbr. 1888, telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 
2 jaar, 6 maanden en 4 jaar gevangenisstraf, 

Buj wórdt 20 Juni a. s, uit de strafgevangenis te '* Graven-
h&gc ontslagen en zal aldaar ziju uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte 
matten. T -. . .,• -.r - -'• 

«_r . -Bj j .kanJ^br j jven . ^ V&r# i£?6sm#v?<i «& r.::*r:?•;*'• 

N°, 1272. SCHUIT, Nathan, oud 30jaar, kleermaker, 
ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam , lang 1.68 meter, haar .en wenkbr. donker, voor
hoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, 
'heeft een knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
litteeken op de bovenlip: — 

"Werd .veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 
7 'Maart'1878, 14 April 1880 en 10 Januari 1883; door het 
gerechtshof te Amsterdam 23 Augustus 1887 en 18 Juni 
1890 met bekrachtiging van een vonnis der "rachtoauk te 
Amsterdam 14 Mei 1890, telkens wegens diefstal; respectie
velijk tot 9 maanden, 2 en 4 jaar en tweemaal tot 2 jaar 
gevangenisstraf. ^ i^'? v •' • 

Hij wordt «& Juni a. s. uit de strafgevangenis te 'J ffer-
togenbotch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont-
vangst nemen._jirn^V.;;'; fy.Mf • : ' i.,w:'t* • 
*' 2ijn'Tgedrag 'In de gevangenis was slecht. Hij ia aanmatigend, 
plaagziek, lastig en m al zijne handelingen doel hij zich als 
een gemeen sujet kennen. Hij was als kleermaker werkzaam. 
. Hij kan Bchrijven. 

, ; . * . ' )• . • *? i. .i *^ . 

N». .1273. flniTTENBËBO, Arend; oud 27 jaar, 
arbeider t 'ongehuwd , Protestant ^geboren en 'laatst 'gewoond 

_r.-Bjj.kan
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hebbende te Sappemeer, lang 1.70 meter, baar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed, mond 
klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 
5 Nov. 1880, 10 Maart 1881, 10 en 24 Febr. en 20 Dec. 1882, 
telkens wegeüs mishandeling; door het gerechtshof te Leeuwar
den 26 Juni 1884 wegens moedwüligen doodslag, respectie
velijk tot 5 dagon, 2 en 4 maanden, 45 dageu en 10 maanden 
celstraf en 8 jaar tachthuisstraf. 

Hij wordt -26 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sappemeer begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1274. JACOBS, Hendrik;oud32jaar, scheepskok, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Nijkerk, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond. 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem 17 
Febr. 1881, wegens diefstal; door de rechtbank te 'sGraven-
hage 29.Aug. 1882, door die te Dordrecht, 5 Dec 1884 en 
door het gerechtshof te 'sGravenhage 31 Mei 1883, wegens 
oplichting; door de rechtbank te Dordrecht 19 Sept. 1884 en 
door bet gerechtshof te 'sGravenhage 24 Sept. 1891, wegens 
diefstal; respectievelijk tot 18 maanden celstraf, */, jaar ge
vangenisstraf, 2 en 1 jaar celstraf, 1 maand en 1 jaar gevan
genisstraf. ! 

Hij wordt 27 Juni 1892 uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zija uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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



I 
ƒ 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
PUter Jasperse Jr., thans ongehuwd, landbouwer, geboren 

te Vrouwepolder, laatst wonende te Veere; 
Signalement: onderdom: 33 jaren; lengte: 1.71 meter; aan

gezicht: ovaal; voorhoofd: rond ; oogen : bruin; neus en kin: 
spijs.; mond: groot; haar en wenkbrauwen: bruin: merk
bare teekenen: is hardhoorig en loopt gebrekkig met behulp 
van een stok; 

Het Bestuur der gevangenis te Leeuwarden; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
23 Mei 1892, 2de afdeeling B, n°. 118, luidende: 

DE MINISIER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een verzoekschrift van P. Jasperse Sr. te : 
Vrouwepolder, om zynen zoon Pieter Jasperse Jr.t gedetineerd 
in de byzondere strafgevangenis te Leeuwarden, voorwaar
delijk in vrijheid te stellen; 

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

Gezien het ter zake ingewonnen bericht van het College 
van regenfeen over de gevangenissen te Leeuwarden, dd. 12 Mei * 
1892, N°. 186, en de daarbij overgelegde stukken; 

Heeft-goedgevonden: ' "1 

1°. te besluiten; dat'aPieter Jasperse Jr., gedetineerd in ! j 
de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden y veroordeeld, h§. t 
arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage, dd. 14 October 
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1886, ter zake van poging tot moord, voorwaardelijk in 
vrijheid zal worden gesteld; 

2°. te bepalen dat aan den veroordeelde, zoolang hij zich 
voorwaardelijk in vryheid bevindt, het verblijf wprdt.ont
zegd in1 de' gemeente Veere; 

3". te beslissen, dat da aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas bij het voorwaardelijk ontslag aan 
hem zal worden uitgekeerd tot het volle bedrag, na aftrek 
van de overeenkomstig art- 6 van het aangehaald Koninklijk 
besluit ten laste van die kas komende, uitgaven; 

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

's Gravenhage, den 23sten Mei 1892. 

De Minister voonwemd, 

, SSUDT. 

Gelet op art. 5 van het Koninkhjk Besluit van 17 Augustus 
1889 [Staatsblad n\ 107); 

Gehoord voormelden Pieler Jasperse Jr., die, na gedane,_ 
voorlezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zyne voorwaar
delijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
stiptelijk naar dié1 voorwaarden te zullen gedragen; 
. Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden . 
JPieteF^Jasperse JV ^voorwaardelijk in 'vrijheid.' 

Gedaan ie^Leeuwarden,, den_28sj»n_JMei 1892,, 

Het College vaiurègenten over de gevangenissen, | 
. D e Voorzitter, 

' :\&Mf*< A^-^WiDe Secretaris, 
V A H S L Q T E R D I J C K . U tla.tU 

De'straftijd. zal verstrijken, behoudens te ,verleenën ver
mindering' VstTstraf ,* den \S<ten * Octobef »189&'ïjy?*f£w 

•tèdöteO il 'JSh *iaB«faacw^ t ' - i ^ - M i ^ v - JSdJ~ .̂ i *••--.• 

.. -:i-2-fc&.cj.„„-. .T—:. . , , •*»•••>-' >••—I _ „ . _ ; I .. .„._ ,, , . .'t». 
B' ' 

3 0 
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N°. 1275. H O Ê P E L I J V G , J o hannes W i l h e l m ; oud 41 
jaar, zonder beroep, gescheiden, Roomsch-Katholiek,geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64meter, 
haar, wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd hoog, neus gewoon, 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek, is bijziende; — 

Werd 16 April 1886 door bet Hoog Milit. gerechtshof in 
Ned.-lndië wegens valschheden in onderhandsene en authen
tieke geschriften en bet desbewust gebruik maken daarvan en 
verduistering van 's lands gelden tot 15 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij is 17 Mei jl . na gratie bekomen te hebben xiit de 
strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en heeft zich ter 
ontvangst zijner üitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was aanhou
dend ziek. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1276. TOORBVIJHV, Hnlbcrtus ; oud 24 jaar, werk
man , gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond 
klein, kin l ang , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
jond , draagt een pruik: — 

"Werd veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam, 25 
Jan. 1887 en 9 Oct. 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 
1 jaar en 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Juli a. s. uit de strafgevangenis te utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

llrj kan schrijven. 

Gétem Register. (Zevende aflevering.) 
Elfde jaargang* &, > ü . . > 
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*N°. 1277. RRlTIi, Coraelfs; oud 62 jaar, kleermaker, 
gehuwd, Protestant, geboren te Rijswijk, laatst gewoond 
hebbende te 'sGravenhage, laog 1.61 meter, haar eo wenkbr. 
grijs, voorhoofd boog, oogen blauw, neus, tnond en kin ge
woon , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft 
een kolossale wen aan het achterhoofd: — 

"Werd "veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 
3 Juli 1867, 6 Mei 1872, 10 Juli 1888, 29 Aug. 1890 en 
17 Juli 1891 telkens -wegens verduistering» respectievelijk tot 
3 maanden, 1 jaar, 6 weken, 6 maanden en 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 2 Jul a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogin-
êowAontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar 'sGravenhage begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1278. BERNOT, Wilhelralna Frederlca Antonla; 
verlaten huisvrouw van F. J*Fislet, oud 61 jaar, koapvrouw, 
Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Rotterdam, lang 1.58 meter, haar én wenkbr. zwart, voor
hoofd hoog, oogen blauw, neus dik t mond groot, kin breed, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 13 Aug. 
1886; door het gerechtshof te 'sGravenhage, 13 April 1882, 
8 April 1887 en Ö0 Juni 1891, telkens wegens diefstal; respec
tievelijk tot 4 maanden, 3 jaar en tweemaal tot 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Zij wordt 4 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uïtgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. 2ij was met brei
werk belast. . 

Zij kan schrijven. 

-K°. 1279. YEB5", Dirk Gerardus IVIcolaas van; oud 
47 jaar, koopman, gehuwd; ProtestantI geboren te 's Gra
venhage, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.65 
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meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog , oogen bruin} 
neus en mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht 
vol, kleur .gezond, is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhage, 
10 Feta. 1876 -wegens diefstal; door de rechtbank te Rotter
dam, 31 Dec. 1889 wegens poging tot afdreiging; respec
tievelijk tot 12 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar ea 6 maanden 
,gevaDgenisstjaf. 

Hij wordt 13 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Jiotlerdam 
.ontslagen en zal aldaar zijn. uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1280. 'COOEÈtf' Jan; 'oud 41 >jaar, boterkooper, 
"weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond nebbende 
te Oss, lang 1.78 meter, haar en wenbr. zwart, voorhoofd 
hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sHertogenboscb, 
16 Mei 1872 en 2 Mei 1876 wegens mishandeling, 30 Dec. 
1873 wegens rebellie, 29 Sept 1831 wegens diefstal, 20 Jan. 
en 12 Maart 1885 wegens verbreking van afsluiting; door het 
gerechtshof te 'sHertogenbosch, 28 Juni 1876 en 18 Mei 1887 
wegens diefstal; respectievelijk tot 15, 5, en 10dagen, 2jaar, 
21 en 12 dagen gevangenisstraf, 5 jaar Iuchthuisstraf en 5 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Juli a. s, uit de strafgevangenis te 's ffer-
togenbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskasl in ont
vangst nemeD. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met de 
wasch belast. I . 

Hij kan schrijven. 
Wegens een bij hem bestaande idéé fixe heeft zijne over

brenging Daar de bijzondere strafgevangenis te 't HertogenbosGh 
plaats gehad. 

B N°. 1281. BOEKHOBST,LodcwUkFerdlnaiidte;oud 
32 jaar, zonder beroep, ongehuwd, l'rotestant, geboren jen 
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laatst gewoond hebbende te • Gendringen r lang 1.62 meter; 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus 
gewoon, mond klem, kin spits, baard zonder, aangezicht 
oraal,' kleur gezond: — 

Werd 21 Juli 1885 door het gerechtshof te Arnhem , wegens 
moedwilligen manslag tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 21 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuw&rden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Zevenaar begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

W. 1282. DEVKMTEK, J a n E l t fes v a n ; oud46 jaar, 
commissionnair, gehuwd, Protestant, geboren en laatst ge 
woond hebbende te Groningen, lang* 1.57 meter, haar en wenkbr. 
blond, .voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 7 
febr. 1872; door dat te 'sGravenhage 19 Jan. 1884, wegens 
oplichting; door hetzelfde hof 30 Sept. 1886 en door de recht
bank te Rotterdam 8 Januari 1891 wegens valschheid in ge
schrift; respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf, 2 jaar en 1 
jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N \ 1283.' B I C H O l i T , T e n n i s ; oud 42 jaar, schoenmaker, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
WageniDgen, lang 1.60 meter/ haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd smal, oogen blauw ,• neus breed, mond klein, kin 
spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

ki?W$*4 21; JuU 1885'door het gerechtshof te Arnhem f wegens 
f feitelijke'eén gewelddadige aanranding der eerbaarheid .tot 7 
'"jaar1 tuchthuisstraf veroordeeld.. 

-/ I 
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Hij wordt 21 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen-en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Reükum begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1284. NICOLAAS, gophla Maria, oud 42 jaar , 
werkster, gescheiden, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus en mond breed , 
kin rond, aangezicht vol, kleur gezond, heeft op de rechter
wang een litteeken: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 8 Jan. 
1885, 24 Jan. 1888, 17 Jan. 1889 en 16 Juli 1891, telkens 
wegens diefstal; respectievelijk tot 45 dagen, 6 maanden en 
tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 31 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-Amslel 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 
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• Nó; 1285. WEËBD, HaHïïüs déj'öAitl'34 jaar, stoker , 

-©ngehuftdj PrÖtestöüt { geboren tè VlissiDgenVlaawt verpleögü \e 
Veenhuizen t lang" 1.75 nieter» Haar, w^hkbr/éfr dogen Vrüfn * 
vóorh'dofd s'mfil ^Weifé dik, mond kTeiü \ Kin-s|)iis ̂  baard* zonder, 
aangezicht óv'fial» kleur gezond';'—' •' : ' "•'•' •. 3'- " • "} 

Werd veroordeeld : door de reehibanic te Middelburg, 16 Mei 
187Ö, Wè&è'ns' diefstal j door bét gerechtshof té *s Gravenhage, 
28 Aüg. 1884, -wegens bedeïarjj ëh landlobpérij en door .'.dat 
té Leeuwarden 12 Septt 16(85, wegens feitelijkheid tegen ;a*ë 
eerbaarheid ( respectievelijk tot.5.jaar opsluiting, in. een vèr-
bèterjïüis, 3 maabden gevangenisstraf ën,7ja'arïu,cbthuisstraf. 

Hij genöb't 8 maanden afslag is'14 Juni jl. 4fft fle strafge
vangenis te. Leeuwarden ontslagen en beeft zich ter ontvangst 
zijoer .uitgaanskas naar Middelburg begeveD. r

: . 

Zijn gecMg ¥h de §ëVtógèn1a w&sgöed. Hij was als rém^ër' 
• werkzaam. .\c .'. . .•"". -'•. ' -•..'••-': •A':~ 
*-• Hij kan schrijven. 

N \ 1286. HOTTIItfG, Abraham Cornelis; oud 31 jaar, 
arbeider," gehiiwd, Prbtesïa'rit, feetfdïeh' r 'en ' löatst gewoond 
bebbëride te Öoïtgensplaat, Iang.l;7Ó fü'ét'èr, hftaTfen wenkbr. 
bruin f- vöbrlio'öfd srflal, óogen blauw, neus gebdgeti, 'mond 
klein,: kik rond, baard zonder, Aangezicht ovaal; kleur ge
zond : — 

Werd veroordeeld: door.het gerechtshof fe.'s'pravenbage , 
8 lildarl; 1877, wej>'éns" dief tal en 30 itei 1.885 wegens moëd-
willigeh manslag, respectievelijk fót 3 maanden 'Opsluitingin 
een verbeterhüisen 8 ;jaar'tuchthütóstraf. 

'Hij genoot lö'maanden afslag, wordt 3 Aüg. -~a. s. üifĉ de, 
strafgevangenis te Leeuwarden, ontslagen en'zal zich ter ontvangst 
zijner - uit&aatJskas1 I nEfaï ;póltgeb'spltt&t 'bSgéven.: £ • • - •• "3 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was "als 
kok werkzaam. - ;.r.--

Htj$kan,schrijven, j . , •'xn-x$h"-s&? V.^Ü'3 %£ï 1 I 

^jf^MS^t^JJVêlM^ afléveringö ' ; i « W v T £ 7 • Mfde jaargang.- •}*$ •-il"K -.- • - • c ° '• • ••'••'\ '-" •-
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K°. 1287.' M E I J E f t , Caspcr; o u d e j a a r , kleermaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhêge, lang 1.56 toeter , haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd en mond gewoon , oogen blauw , neus groot, 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal'; kleur gezond, is 
pokdalig en heeft een gebogen r u g : — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 
28 Maart 1870 wegens diefstal, 25 Mei 1871 wegens oplichting ; 
door die te Rotterdam 11 April 1872; door het provinciaal 
.gerechtshof in Zuidholland 28 Juni 1873 en door het gerechts
hof te 's Grvenïiage 7 Nov. 1885 telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, 6 manden celstraf, 13 
maanden * gevangenisstraf, 6 en -7 jaar tuchthuisstraf. 
: Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 9 Aug. a. s. uit de 

strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich (er 
ontvangst zijner uitgaanskas naar dloterdijk begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1288. P A S , birfe W i l l e m ; oud 32 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te den Ham, . lang 1.7-4. meter, haar en wenkbr. bruin, voor
hoofd plat , oogén blauw, neus en mond gewoon, kin rond , 
baard zonder J' aangezicht 'ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld; idoor de rechtbank te Assen, 17 Sept. 
1889 "feu "'door"die te' Almelo,^3 Dec. 1889, wegens diefstal, 
respectievelijk tot 18 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Aug. a .s . uit de strafgevangenis t$ Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar den 
Ham begeven ,'r -y- ^ 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. :Hij maakte rozen-
kransen. ...., . r r_ . 

Hij kau schrijden. .n"..,;,. \yj- -*. 

N°. 1289. B I H H S , Theodoru»; oud 66 jaar, werkman, 
gehuwd» Roomech-tCatholiek, jgeboren te Amsterdam.zonder 
vaste woonplaats , lang 1.65 meter, haar en wenkbr. grijs, 
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yoorhoofd breed , oogen blauw ,neus en mond groot, kin breed , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —-

Werd veroordeeld: door het Provinciaal Gerechtshof in 
Noordholland, 23 Jan. 1843 en 23 Oct. 1855; door de recht
bank te Amsterdam 2 Juli 1884 en 31 Juli 1890 telkens wegens 
diefstal f respectievelijk tot 3 jaar correctioneele gevangenisstraf, 
5 , 4 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te 'slfer-
togenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Sloterdijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was.goed. Hij schilde aard
appelen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1290. HOD9XONO, J a n ; bijgenaand Hendrik Blom, 
oud 42 jaar , passementwerker, gehuwd, Protestant,geboren 
en laatst gewoond hebbende te Goes, lang 1.70 meter, haar, 
wenkbr. eo oogen grijs, voorhoofd en mond gewoon, neus 
lang, kin spits, baard grijzend, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld wegens verschillende misdrijven: door het 
Provinciaal gerechtshof in Zeeland don 8 Juli 1861, 28 Oct. 
1867, 19 Dec. 1869 en 20 April 1874, door het gerechtshof 
te 'sGravenhage 5 Mei 1876 en door de rechtbank te Goes 
29 Dec. 1865 en 6 Mei 1867 , respectievelijk tot 2 jaar, 8 maanden, 
4 jaar gevangenisstraf, 18 maanden celstraf, 2 jaar gevange
nisstraf , 6 en 3 maanden celstraf -, door bet gerechtshof te 
'sGravenhage 12 Oct. 1878 wegens valschheid in geschrift tot 
5 jaar tuchthuisstraf; door de rechtbank te Middelburg 13 Juli 
1888 en door die te Utrecht 17 Dec. 1888 wegens diefstal tot 
3 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Goes begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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: K°. 1291. RBfeWEWi Jföhcibncs van t oud. 48 jaar, 
arbfeider, 'otrgehüwd; Protéötauti geboren te Houten, feofidèr 
vaste woooplaatg, lang 1.70 metier,.haar en wenkbr, bruin, 
vgpr|i)'Ó«l „tfflM., .qdgen bf&ü'W, neus épité, mond gewoon, 
Jyfi Töod , baard zótder, aan'gèzicht oVaal, ktèUr £èzönd , heeft 
aan het rechteroog- een littéekën: ~ 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht, 15Eebr. 
1866 enJL9 Dec, 1881, wegens diefstal en landlooperü; door 
üjêtprovinciaal gerechtshof in Utrecht 14 Mei 1867; doordat 
fó Hoordhollaod 1 $ov. 1867 ea door het gerechtshof te Aïïjsteï1-
dam 29 Aug. 1882, telkens wegens diefstal -t respectievelijk 
tot 1 jaar_celstraf, 3 maanden .gevangenisstraf, met last tot 
opzehdiog naar de Bëdelaarsgeiticliteni,*i>J'S enïÖjalfrfticht-
buisstraf. 

Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de stTAtgevun^ët^B^mciaarden 
ontslagen en zal zicb ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
MontföDtt .b&geVSn; •--•'••<;0 M-T.' ,*j?C-€SOO .' l'.Ü ••"'-

Zijn gedrag in degevangenisvrasvtrj gb^d' Hij ^as als •wever 
•werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 

Anton Karel 'Holt, meubelmaker, geboren en laatst wonende 
te Amsterdam; . 

Signalement: 
rader: Cornelis Karel; moeder: Wilhelmina fangers; bur

gerleken staat: gehuwd; ouderdom: 36 jaren; lengte: 1.60 
meter; haar en wenkbrauwen: blond; voorhoofd: hoog ; 
oogen: blauw; neus: spits; mond ^ groot; kin: rond; aan-

- gezicht: ovaal; bijzondere teekenen: kale plek op het hoofd; 
Het Bestuur der gevangenis te Groningen; 

. ~: Gezien het besluit van don Minister van Justitie, dd. 
28'Juli 1892, 2de afdeeling B, n°. 127, 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 van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het KöninkHjk Besluit van 
17 Augustus 1889 {Staatsblad n°. 107/; 

Gezien de bij de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Anton Karel Solt, gedetineerd in de 
Btrafgevangenis te Groningen, veroordeeld in hooger beroep 
by arrest van het gerechtshof te Amsterdam, dd. 11 December 
1888, ter zake van het namaken van muntspeciën met het 
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oogmerk die muntspecié'n als echfc uit te geven en het op
zettelijk in voorraad hebben van muntspecié'n, waarvan de 
valschheid den dader toen hy ze ontving bekend was, niet 
het oogmerk om ze als echt uit te geven t den vjjfden Augustus 
aanstaande voorwaardelijk in vrijheid zal worden gesteld ; 

2?. te bepalen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
bchoorende uitgaanskas een bedrag van vijftig gulden te zijner 
beschikking zal worden gesteld bij den burgemeester Tan 
de gemeente Amsterdam. 

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

'sGravenhage, 28 Juli 1892.' 

De Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Anton JCarel Jffoll, d ie , na gedane 
voorlezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zyne voorwaar
delijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
stïptelïjk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt , onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Anton KarelEoU% voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Groningen, den 5den Angustus 1892. 

Het Bestuur voornoemd, 

S- NEWVIZSX , fd. voorzitter. 

J . VAN HOÏTTEH, Secretaris. 

De straftijd zal verstreken T behoudene te verkenen-ver* 
miadering van straf, den 'Aden Februari '1894. 
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N°. 1592. BVLLEGÖOIJ, P e t r a s Leonard t t s v a n ; 
oud 43 jaar, fabrieksarbeider, gehuwd, Roomsch-Katboliek , 
geboren te Beesd , laatst gewoond hebbende te 's Hertogeoboseh, 
lang 1.69 meter, haar en wenkbr.zwart, voorhoofd en mond 
gewoon , oogen blauw , neus groot, kin rond, baard zonder, 
aangezicht oraal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
holland, 23 Juli 1869 wegens feitelijkheid tegen de eerbaar
heid , door dat in Gelderland, 13 Nov. 1S74 wegens geweld
dadige aanranding der eerbaarheid; door de rechtbank te 's Her
togen bosch, 21 Juni 1881 wegens diefstal en 25 Juli 1889 
wegens ontucht, respectievelijk tot 5en6jaartuchthuisstraf, 
1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 9 Aug jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1293. HOEFMAM , Chrlsttaan , oud 55 jaar, sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren te Overscïue, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.67.meter, haar en wenkbr. 
bruin > voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond f is 
kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld: door 'de rechtbank te Rotterdam*, 12 
Jan. 1888 en 31 Juli 1889 wegens dieftal, respectievelijk tot 
1 en 3 jaar gevangenisstraf. I 

Hij is 15 Aug\ jl, uit de strafgevangenis ter Rotterdam^Ont
slagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

Oéhdm Bepi^r. (Kegénde aflevering.) "/, : 
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N°. 1294. KOR091AN, Cornclls, oud 58 jaar, zand- ] 
schipper, gescheiden, Protestant, geboren en laatst gewoond i 
hebbende te Werkendam., lang 1.65 meter, haar en wenkbr. I 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaa], kleur gezond: — 

"Werd 17 Sept. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een kind beneden 
de 15 jaar, töt 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij is 6 A.ug. jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en zal zich Ier ontvangst zijner uitgaanskas naar Slo-
térdijk begeven. • ,.. H 

Zijn gedrag in de gevangenis ^ a s goed. Hij was als rei
niger werkzaam. '•' •- - - J ' 

- Hij kan schrijven."-.-^ .:.;: ; ••, •> :• 

M°. 1295. LEIKEBUSCH, Emile; oud 22 jaar, tuin
man i ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst ge
woond hebbende te Elberfeld , lang 1.62 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon,'oogen grijs, kin -
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld; door het landgericht te Elberfeld, 14 
Oer. 1884, 3L Oei en 6 Nov. 1885; door dat te Coblenz, 8 
Oct. 1886; door dat te Dusseldorf, 14 Jan. 1888; door de 
rechtbank te Roermond met bevestiging van het gerechtshof te 
's Hertogenbosch, dd. 24 Sept. en 4 Nov. 1889; en door het 
gerechtshof te 's Hertogenbosch , 4 Maart 1891, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 14 dagen, 1 , 3 , 6 en 18 maanden , 
6 weken, 6 en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 29 Aug, jl. uit de strafgevangenis te V Eerto-
genbosch ontslagen -en, als vreemdeling over de grenzen des 
Kijks gebracht. ~.\,"'"rf '-•• ;'-

:\ .*, " ,. 
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was helper in 

de keuken. - i <.. .. •* 

Hij kan schrijven en spreekt Duitsch. 

N \ 1296. DOORENBOSCH , .Tohannes Hcndrikus ; 
oud 52 jaar, schachtenfabrikant, gehuwd, Roomsch-Katholiek, 
geboren te Sloten ,' laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amsteï, 
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lang 1.68 meter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, 
oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 19 Dec. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens bet namaken van briefjes Tan door de wet bekrach
tigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken, tot 
10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 1 jaar en 3 maanden afslag, wordt 1 Sept. a. s. 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Hilversum begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als boek* 
binder werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1297. 8&L.ZEDO, Benjamin Dartd Lopen , oud 
44 jaar, lithograaf, OD gehuwd, Israëliet, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, baar en 
wenkbr. zwart, voorhoofd hoog , oogen bruin, neus plat, mond 
gewoon , kin breed , baard zonder , aangezicht breed, kleur 
gezond; — 

Werd 19 Dec. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens het namaken van briefjes van door de "Wet bekrach
tigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken, tot 
10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 1 jaar en 3 maanden afslag, wordt 1 Sept. a. s. 
uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven. 

Zijn gedrag in de gevaDgenis was zeer goed. Hij was als ma-
gazvjnknecht werkzaam. 

Jïvj kan schrijven. . . 

N°. 1298. JI.1S , Eduard ; oud 25 jaar, zaakwaarnemer, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
'sGravenhage, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd boog, oogen grijs,- neus spits, 'mond gewoon / k i n rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is bijziende; '—• 
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"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Hage, 27 Feb. 
1888; door bet gerechtshof te 's Gravenhage, 16 Sept. 1886, 
24 Mei 1888 en 27 Nov. 1890, telkens wegens oplichting t 
respectievelijk tot 9 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 
6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Sept, a. s- uit de strafgevangenis te 's Graven,' 
hage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven* 

N°. 1299. S N I J D E R , J a n , oud 62jaar , zonder beroep , 
weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Leeuwarden, lang 1.62 meter, baar en wenkbr. grijs , voor
hoofd breed. oogen blauw j neus en mond groot» kin breed, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig; — 

Werd veroordeeld:-door de rechtbank te Leeuwarden, 22 
Juni 1850, 27 April en 8- Juni 1870, 19 Juni en 12 Juli 1880, 
7 Mei 1831, 23 Sept. 1882 en lONov. 1883, wegens mishan
deling ; 25 NQV. 1865 wegens vernieling ; 29 April 1868 wegens 
misbruik van vertrouwen; 28 Nov. X868, 21 Oct. 1871, 16 
Dec. 1882, 28 Nov. 1885, 13 Maart 1886 en 18 April 1888, 
wegens bedelarij; 7 April 1875 en 5 Oct. 1878 , wegens weder-
spannigheid; door het Hoog Militair gerechtshof in apel, 7 
Dec. 1853, wegens doodslag en verwonding; door het Provin
ciaal gerechtshof in Friesland, 11 Mei 1875, wegens weder
spa nnigheïd \ door het gerechtshof te 's Hertogenbosch , 8 Oct. 
1890 , wegens verduistering ; door de rechtbank, te Leeuwarden 
14 Dec. 1889, en door die te 's üertogenbosch, 4 Aug. 1891, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 5 en $ dagen en 1 maand 
gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 4 maanden, 1 jaar, 14 
dagen , 2 jaar , 8 dagen , 2 maanden , 14 dagen % 6 maanden 
en 9 dagen gevangenisstraf, 3 maanden celstraf, 16 en 12 dagen, 
1 maanden 8 maanden gevangenisstraf, 12 jaar dwangarbeid, 
2 jaax, & dagen • 2 jaar eit 8 maanden gevangenisstraf. 

H\j ^ordt 3 Sept. a*s. uit de strafgevangenis te > Graven* 
hage t ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas. 
naar Léfirów$ea: kegW&g.Wr-.Nj*. iKr•. 1 •'.- -• 
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Zijn gedrag- in de gevaDgenis was goed, hij is opvliegend. 
Hij breide sokken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1300. L E H , Hendrik W i l l e m ; oud 36 jaar, col
porteur , gehuwd, Protestant, geboren te Eibergen , laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.57 meter, haar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd hoog , oogen blauw f neus en mond 
gewoon, kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 3 Maart 
1887 en 1 Feb 1888, wegens diefstal; 10 Oef, 1878 wegens 
landlooperij; 19 Mei 1880 wegens misbruik vau vertrouwéü; 
door die te Alkmaar, 9 Juli 1889 en door het gerechtshof te 
Amsterdam, 10 Dec, 1889, wegens oplichting; respectievelijk 
tot 1 en 9 maanden en 14 dagen gevangenisstraf > 4 maanden 
celstraf, 1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Sept. a. s. uït de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte-matten. 

Hij kan schrijven. 

W, 1301. DUIVELSHOF, Bernardns ; oud 54 jaar , 
arbejjier, ongehuwd, Roomsch-K&tholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruid, neus en mond 
gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht, rond , kleur ge
zond , op beide armen geprikt t — • v-t*. 

Weid veroordeeld: door dé rechtbank tet Almelo, 11 Maart 
1852 en 3 April 1868,. wegens diefetal; 26> Juli 1859 en 20 
Juni 1861 y wegens mishandeling"; door het Provinciaal ge
rechtshof ia Gelderland, 1 Dec. 1864, wegens diefstal; door 
het gerechtshof te Arnhem, 20 Oct. 1885, wegens het na
maken van. zilveren nationale gangbare munfspeciön , respec
tievelijk tot tweemaal 2 Jaar gevangenisstraf, 6 en 3 maanden 
celstraf, 2fr en 7 jaar tucht butsstraf. . .-• 
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Hij wordt 20 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Zeeu
warden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Almelo begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1302. WIER1XGA, Cornclis; oud 49 jaar, boeren
knecht , ongehuwd, Protestant, geboren te Uithuizen, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, opgen grijs , neus en mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —; 

-Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appingedam, 17 
Ang. 1857, wegens ' mishandeling, 13 Jan. 1865, 7 April 
ea 16 ^Nov. 1871, wegens oplichting; door het Provinciaal 
gerechtshof in Groningen, 22 Febr. 1865; door het gerechtshof 
te Leeuwarden, 1 Maart 1877; door dat te Amsterdam, 11 
Sept. 1833; en door de rechtbank te Assen, 26 Jan, 1886, 
tebcens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar, tweemaal 
6 maanden, en tweemaal 5 jaar gevangenisstraf, 6jaartucht-
huisstraf, 2 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te '$ Serto-
geribosch ontslagen eu zal aldaar zijn uitgaanskaa in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was helper 
in de keuken. 

Hij kan niet schrijven. 

N°. 1303. ' TILBURG* , Hendr icus ; oud 33 jaar ,' land-1 
bouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende teBergëijk, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd 'smal ^oogengrijs -, neus gewoon; mond klein , • 
kin >rondy»,-baard zonder,1 aangezicht 'ovaal,-;kleur gezond, 
ziet scheel : / r - j &tt*^$i .i'-". i- :".0 l .'• '. i-~ 

"Werd 24 l)ec,'i884'dobr het gerechtshof te 's Hertogenbosch,, . 
wegenV diefstal,"'tot 8 Jaar 'tucbthuïsstraf veroordeeld. , X\<-*>-

Hij wordt 25 Sept. a. s. uit.de strafgevangenis te Leeuwarden '•"-

uit.de
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ontslagen eo zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Oss begeven. 

Zijn gedrag iu de gevangenis was zeer goed. Hij was belper 
van den kok. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1301. VRIEND», Johannes Albcrtus ; oud 41 
jaar, schilder, ongehuwd, Roomsch-Katboliek, geboren te 
Urave, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.71 
meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd breed , oogen blauw, 
neu3 en mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd .veroordeeld : door het gerechtsbot te 's Gravenhage , 
15 Juni 1884; door de rechtbank te Rotterdam, 8 Dec. 1887 
en 10 Sept. 1891, telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 
tweemaal 2 jaar en eens I jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1305. DOOL, HUleberlns Elisa v a n d e n ; oud49 
jaar , koffi e h uiahouder, gescheiden , Protestant, geboren te 
Schoonhoven, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 
1.70 meter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus en mond gewoon , kin rond, baard zonder , aan
gezicht breed, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het Provinciaal gerechtshof in Noord-
holland , 29 Juli 1874; door het gerechtehof te Arnhem, 29 
Sept. 1881; en door dat te Amsterdam , 17 Mei 1882, telkens 
wegens diefstal en medeplichtigheid aan diefstal, respectievelijk 
tot 5 , 10 en 1 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 29 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leen war den 
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ontslagen en zal zich ter. ontvangst zijner uitgaanskas naar 
PurmereDd begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

* . :• . : 't" 

v:;ƒ?,-;[.oöÉftót . ï.:ĵ i:.-;ü-=fi.!r- b i j i i ' t . .= M > - • - ::Ü $risH3: "•*• i 
" \ ^a^sStó: - -»* -i^t-t ^ U .o . 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 

Johanncs Heesbeen, mandenmaker, geboren en laatst wonende 
te Vliym&n; 

Signalement: 
vader: Henderihts Heesbeen; moeder: Adrianavan Behoort; 

godsdienst: Roomsen-Catholiek; ouderdom: 25 jaren; leng
te: 1.72 meter; haar en wenkbrauwen: blond; voorhoofd: 
hoog; oogen: bruin; neus: breed; mond: groot; Mn: rond; 
aangezicht: ovaal; kleur: gezond; zonder bijzondere teekenen; 

Het Bestuur der gevangenis te Groningen; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd, 
30 Augustus 1892, 2de af deeling B, nommer 138, luidende: 

DB 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 van Strafrecht,' 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklyk Besluit van 
17 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107j; 

Gezien de by de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten , dat Johannes Meesheen, gedetineerd in de 
strafgevangenis te Grmingen, veroordeeld in hooger beroep, 
by arrest van hefc gerechtshof te 's Hertogenbosch t dd. 15 Fe
bruari 1888, ter zake van Ofzettelyke brandstichting, waar-
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door gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor 
anderen te duchten was, voorwaardelijk in vrijheid zal worden 
gesteld; 

2 \ _.te\! bepalen, dat van d« aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vijftig gulden te zijner 
beschikking zal worden gesteld by den burgemeester van 
de gemeente Vlijmen. 

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

's Gravenhage, den 30 Augustus 1892. 

De Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Johannes Heesbeen, die, na gedane 
voorlezing van de arfct. 15 en 16' van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zijne voorwaar
delijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Johannes Heesbeen,' voorwaardelijk in vrijheid. 'f 

Gedaan te Groningen, den 4den September 1892. 

Het,Bestuur voornoemd, 
: ti j - i r - THIEMB, Voorzitter. 

/ . ROMKBS, fd. Secretaris. -

De straftijd zal verstreken, behoudens te yerleenen ver
mindering van straf, den 19 Februari 1894. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 

Johannes Pieter Tatelaar, metselaar, geboren te Ovezaiidc, 
laatst wonende te Js Gravenltage; 

Signalement: •"" 
burgerlijke staat: ongehuwd; ouderdom: 25 jaren; leng

t e : 1.64 meter; baar en wenkbrauwen: blond; voorhoofd: 
gawoon; oogen: grys; neus en mond gewoon; kin: rond; 
baard: rond; aangezicht: ovaal; kleur: gezond; zonder bij
zondere teekenen; 

Het Bestuur der gevangenis te 's Gravenïiage; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
29 Augustus 1892, 2de afdeeling B , n*>. 145, luidende : 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe ingediend verzoekschrift; 

Gezien het bericht van het college van regenten ov;er de 
gevangenissen te 's Gi'avenhagc en de daarbij overgelegde 
stukken; 

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

Heeft goedgevonden :* 

1°. te besluiten, dat Johannes Pieter Tazelaar, gedetineerd 
in de strafgevangenis te 's Gravenhage, veroordeeld bij een in 
hooger beroep bevestigd vonnis van de arrondissements-
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rechtbank aldaar, dd. 19 Juli 1889, ter zake van mishandeling 
welke den. dood tpn gevolge heeft gehad, voorwaardelijk in 
vrijheid zal worden gesteld;' 

2 \ te beslissen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van. twintig gulden ter 
beschikking van den veroordeelde zal worden gesteld. 

Het College van regenten over de gevangenissen te 
7s Gravenhage is belast met de uitvoering van dit besluit. 

'sGravenhage, den 29sten Augustus 1892. 

De Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Johannes Pieler Tazelaar, die, na gedane 
voorlezing van de artt- 15 en 16 van het Wetboek van. 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zjjne voorwaar
delijke invrijheidstelling- is bevolen, heeft verklaard zich 
stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Johannes JPieter Tasel tar, voorwaardelijk in vrybeid. 

Gedaan te •* Gravenhagc, den 3den September 1892. 

! . Het Bestuur voornoemd, 
% A. M- VAN STIPRIAAN Luïscms, Voorzitter. 

VAK MAANKN, Secretaris. 

De straftijd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den 19 April 1893. 
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Bericht van de herroeping 
van eene voorwaardelijke invrijheidstelling. 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Overwegende dat Jol/annex Wilhelmus Wielemmil^ by vonnis 
van de arrondissement» rechtbank te Js Graveitha^e ddu 8 Sep
tember 1892, ter zake van diefstal bjj recidive o, a. is 
veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twee jaren ; 

Heeft goedgevonden: 

te herroepen zjjn besluit van den 30steu April 1892, 
n°. 118, waarby de voorwaard el yke invrijheidstelling yan 
dezen veroordeelde is bevolen, 

's Gravenhage, den 12den September 1892. 

De Minister voornoemd, 

SMJDT. 





ei 

. N°. 1306. T A E B W U K , Jacobus; eigenlijk genaamd 
J a c o b u s F r a n c l s c n s ; oud 73 jaar, Belg, zonder beroep , 
weduwnaar, Roomsen-Katholiek, geboren te Senatj {Belgïö), 
laatst gewoond hebbende te Koewacht, lang 1.75 meter, haar 
en wenkbr. grijs, voorhoofd smal I oogen blauw, neus gewoon , 
mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd 20 Oct. 1881 door bet gerechtshof te 's Gravenhage 
wegens moed willigen doodslag: tot 20 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij is na gratie bekomen te hebben den 25sten Juli jl. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling 
over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij weid aan
houdend op de ziekenzaal verpleegd. 

Hij kan niet schrijven en spreekt Vlaamsen. 

N°. 1307.:. PIGÏIANS , J o h a n n e s H e n r i c u s ; oud 34 
jaar, stoker»ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren en laatst 
gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus lang, mond ge
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , is pokdalig: — 

Werd 6 April 1883 bij sententie van het Hoog Militair ge
rechtshof in Nederlandsch-Indie, wegens dief tal met geweld, 
tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 4 Aug. jl. uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en. zal zich .ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.' 

Zijn gedrag in de -gevangenis was zeer goed. Hij deed dienst 
als machinist. „ • ..' „..-!•—•*.- ... 

-fHij:lan schrijven. •-^^^JsH-»4lj6wt>H..^ ÏN^afea *ti&!Mmi* 
,.*î öitL,&f '( ^'vd , i':-p-;-v:; &ïn^öèjMf&i Jvooras izï&si t ^ï^y 
^ï/dö^'jJviip^Lir ••-! , ?; . . Jiktfifcoffr r hapte .Hd&isw m ty$ê 

'•§mm 



62 

N°. 1308. ZANDVLIET, Ever bard ; oud 28 jaar, 
schilder , ongehuwd , Protestant, geboren "en laatst, gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar, wenkbr.en 
haard blond, voorhoofd laag, oogeo blauw , Deus gewoon , 
mond klein, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , 8 April 
1884 en 16 Nov. 1886; door die te Haarlem, 23 Mei 1878en 
door het gerechtshof te Amsterdam, 18 Dec. 1888, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 183 dagen celstraf, 9 maanden, 
2 jaar en 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij is 7 Aug. il. uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen en zal aldaar zijn uügaanskas in ontvangst hemen. 

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

Hij kan schrijven. T̂.£ -

N°." 1309. HOOI?, J a n ; oud 42 jaar, houtzager /gehuwd , 
Protestant, geboren te den Helder, laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. zwart, 
voorhoofd laag , oogen blauw, neus dik , mond groot, kin 
breed , baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, is bij
ziende en de middelste vinger van de linkerhand is krom: — 

"Werd veroordeeld: door'de rechtbank te Haarlem, 29 
Nov. 1883 en 18 Oct- 1888, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 2 en 4 jaar gevangenisstraf. 

' Hij genoot 2 maanden afslag y is 3 Sept. j l . uit de straf
gevangenis te 's Eertogenlosch ontslagen en zal aldaar zijn uit-
gaanskas .in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij zaagde hout. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1310. LiORIST, A lbc r tus Johannes ; 'oud 50jaar, 
arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Harder
wijk, laatst gewoond hebbende te Kampen, lang 1.73 meter , 
haar. en .wenkbr. blond, voorhoofd laag , oogen grijs, neus 
en mond gewoon , kin, spits,, baard zonder, aangezicht, ovaal, 
kleur gezond, heeft 'èën'littéekèn op de rechterwang: — 
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Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 15 Juli 
1889, wegens valschheid in geschrift; en door de rechtbank 
te Zwolle, 3 Sept. 1891, wegens verduistering, beide keeren 
tot één jaar gevangenisstraf. 

Hij is 19 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Kampen begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

SK 1311. WEDEMEI J E R , Hend r ik Au sast F r c -
d e r l k ; oud 28 jaar, Duitscber, bakker, ongehuwd, Pro
testant , geboren te Hannover, zonder vaste woonplaats, 
lang 1.72 meter, haar en vrenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus spits, mond en kin breed, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeelJ : door het gerechtshof te Amsterdam, 
7 Juni 1886 en 30 Sept. 1890, wegens diefstal, respectieve
lijk tot l jaar en 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te JJtticht 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zeer 
diefachtig en een gevaarlijk sujet. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. Hij sprak Nederduitsch met Hoogduitschen 
tongval. 

K°. 1312. ZEEBIAJÏ , B e r n a r d n s ; oud44jaar, arbeider, 
gehuwd , Roomse h-Katholiek, geboren te Oosterhesselen , 
laatst gewoond hebbende te Stads-Kanaal, lang 1.69 meter, 
haar, wenkbr., baard en oogen bruin, voorhoofd en neus 
breed, mond groot, kin rond, aangezicht,ovaal, kleur ge
zond : —g 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, i2 Maart 
1868; door die te Assen, 21 Oct. 1874, wegens bedelarij; 
,door het provinciaal gerechtshof in Overijssel, 20 -Nov. 1869 ; 
door dat in .Drenthe, 26_ Oct. 1871; door de rechtbank-te 
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Assen, 1 Dec. .1879; door die te Zwolle, 9 Aug. 1877; door 
die te Assen, 18 Febr. 1880; door die te Winschoten, 20 
April 1882; door bet gerechtshof te Leeuwarden, 1 Dec. 1887 
in hooger beroep, telkens wegens diefstal; en door de recht
bank te Assen, 25 Sept. 1888, wegens fraudeleuzen invoer 
van goederen aan rechten onderhevig, respectievelijk tot 14 
dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaars-
gestichten , 6 maanden gevangenisstraf, '/i j a a r e° 9 maanden 
celstraf, 4 maanden gevangenisstraf, 1 jaar, 183 dagen en 
2 jaar celstraf, 5 jaar en 1 maand gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Qroninqen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Etnmen begeven. 

Zijn 'gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo 
hulzen. - .; _-. 9if*ïu --:B c 
' Hij kon niet schrijven.' :'z\ 

N°. 1313. BOUT, Dirk; oud 30jaar, schoenmaker, on
gehuwd, Protestant, geboren te Brielïe, laatst gediend als 
militair in Nederl.-Indiö, lang 3.70 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd, neus en mond gewoon t oogen bruin, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld:, 2-maal door het Hoog Militair gerechts
hof van Nederl.-Indiö, 't laatst bij vonnis van 5 Jan. 1887, 
wegens insubordinatie en wegens het plegen van geweld 
jegens een ondergeschikt beambte van politie, in de waarne
ming zijner bediening, welke bloedstortingveroorzaakte, res
pectievelijk tot 6 jaar militaire gevangenisstraf en 2 jaar ge-
vangenisstraf. 

Hij wordt 10'Oc* a.sl uit de strafgevangenis te 's Hertogen-
bosch ontslagen en 'zal aldaar zijn 'uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 'J:

-u 2?** -'t'!'t?^ï^l.',' "** Lit ' 
.Zijn gedrag in de gevangenis "was goed. Hij was met huis-

dienst belast. 
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Amsterdam, lang 1.70 meter,' haar grijs, wenkbr. blond, "voor
hoofd hoog, oogen bruin, neus en-mond gewoon, kin rond , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 20 
Dec. 1887, wegens verduistering; en door die te Rotterdam, 
30 Sept. 1890, wegens valscbheid in geschrift, beide keeren 
tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij plakte zakjes. 
Hij kan schrijven. 

N°. 1315. BERHËL, Bfachlel; oud 37jaar, koopman, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Delft, laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, 
mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht .rond, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
28 Aug. 1884 , wegens brandstichting ; door dat te 's Herto
gen bosch , 5 Febr. 1891, wegens oplichting, respectievelijk 
tot 2 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

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

1 
N\ 1316. VlWtt, Jacob; oud 42jaar, arbeider, weduw

naar , Protestant, geboren te ten Boer, zonder vaste woon
plaats , lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd 
rond, oogen blauw, neus spits, mond groot, kin rond» 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

vVerd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden , 1 
Febr. 1884, wegens .het doeden .van een schaap in de weide; 
door die te Groningen, 30 Juni en 24 Nov. 1881, wegens 
diefstal en verzet; 12 Sept. 1889 wegens wederspannigheid; 
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27 Febr., 21 Mei en 8 Oct. 1891, -wegens landlooperij en 
tweemaal wegens diefstal; respectievelijk tot 6 jaar , 2-maal 
15 dagen en 3 maanden gevangenisstraf, 2 dagen hechtenis 
met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 maand 
en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen, 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas ïn ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1317. KESELtNG, Cerardus , zich ook genoemd 
hebbende Geurt Willem Sjerp ; oud 47 jaar t schrijnwerker, 
ongehuwd , Protestant, geboren te Amersfoortyplaatst verpleegd 
té Veenhuizen, Iang'U.78 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd breed, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, 
kin rond ^ haard zonder, aangezicht ovaal r kleur gezond; — 

( "Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof inGel-
. derland, 19 Dec. 1871; en door de rechtbank' te Utrecht, 

25 Sept. 1882-, wegens diefstal; door dezelfde rechtbank, 10 
Nov. 1884; en door die te Rotterdam, 6 Jan. 1885 T wegens 
oplichting; door die te Zwolle, 13 Febr. 1890; en door die 
te Rotterdam , 15 Oct. 1891, wegens verduistering, respectie
velijk tot 5 jaar tucbthuisstraf, 1 jaar en 6 maanden, l j aa r , 
3 en 7 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt" 30 Oct. a. s, uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
'sGravenhage begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meu-
,J»lmaker werkzaam. , :&*.<jt 

;||?Hrj kan scirQyèn*J:Ki 



s 

* \ 
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N*. 1318. H E E R E M A N S , P e t r u s A n t o n l u s ; oud 61 
jaar, boekhouder , gehuwd , Koomscb-KatboHek, geboren te 
Beverwijk , laatst gewoond hebbende-te Helmond, lang 1.80 

* meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen bruin , 
neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur bleek; — , . 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 10 Mei 
1885, wegens diefstal; door'die te 's Gravenhage, 26 Mei 
1862, wegens oplichting; door het provinciaal gerechtshof in 
Koordholland, 9 Oct. 1868 en door het gerechtshof te 'sHer-
togenbosch , 23 Oct. 1884, wegens oplichting , respectievelijk 
tot tweemaal 2 jaar gevangenisstraf, 5 en 9 jaar tuchtbuisstraf. 

• Hij is na gratie bekomen te hebben 15 Sept. jl. uit de straf
gevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

• Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij werd aan
houdend op de ziekenzaal verpleegd. 

~^Hij kan'Èchrijven. 

N°. 1319. B E W Ï I E R S , P e t r u s J o h a n u e s ; oud 39 jaar , 
kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Wageningen , 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, 
haar, wenkbr. en baard bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, 
neus gewoon , mond groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, ,is pokdalig: — 

1 Werd veroordeeld: door de reohtbank te Amsterdam, 10 
A u V ' 1 8 6 1 ' enain ,1868; door die te Rotterdam in 1866.en 
18*70 ; door het provinciaal, gerechtshof in Zuidholland in 1872 
erf dóór het gerechtshof :te Amsterdam , -18 Dec. 1888/ telkens 
wegens dieftal, respectievelijk tot 6 jaar en 8 maanden;, 2 
jaar . 8 en 6 maanden, .3 en 4 jaar gevangenisstraf. 
v i ds^m^üi^W^0^HS%'séat '&&-. r •..-.'.•• hyt'T 

\^«Hij 'genoot 3 maanden :afslag , is 23 Sept. j l . uit de strafge
vangenis He Rotterdam ontslagen e o zal aldaar zijn .uitgaans-

.i^kas in.ontvangst nemen. * .*Ï-J.;^.'J-^-TH-A^'<*&-?f',ïty 

p ^ ^ ^ ï ^ p ^ ö t ó y ^ ' ï v l v ^ - ' . Mv vut ? i, .V/I i-I- * £ $ # ' & $ 
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeet goed. H ĵ was als 
kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1320. HALBCH, L u d w l g ; Oud 38 jaar, vleesch-
houwer, ongehuwd t Protestant , geboren en laatst gewoond 
hebbende te Gochiheim (Baden), lang 1.77 meter, haar en 
wenkbr. zwart, voorhoofd, heus en mond grewoon., oogea 
bruin , kin rond, baard zonder, aangezicht Ovaal, kietfr" ge
zond, heeft een ütteeken aan hét hoofd: "—;% .. 

"Werd veroordeeld: door de strafkamer te Karleruhe, 16 
Aug. 1872, wegens verduistering *, door dezelfde strafkamer 12 
Febr- 1881 en 27 April 1887 f door die te Mannheïm , 27 Mei 
1879; door de rechtbank te Rotterdam , 23 Öct. 1890, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 Jaar tuchthuisstraf, 5 jaar 
en 6 maanden gevangenisstraf, 2 jaar tuchthuisstraf^ 1 jaar 
en 3 maanden en % jaar gevangenisstraf. r 

Hij wordt 7 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te ** fferto-
gmbo&ch ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des 
Rijks gebracht. 

Zijn gedrag In de gevangenis was goed. Hij was met huis-
diensfc belast. - •. . -.o?*.. 

Hij kaö schrijven jan'spreekt ^DtStsch:. ' 

N°. 1321. B A R M H A R T I G H E I D , BTozes; ou'd27jaar, 
koopman r gehuwd, Israëliet r geboren en laatst gewoond heb
bende-te Amstetda'm, tang" 1.61 meter, ,haar en wenkbr. 
iwaï t , voorhoofd/neus eb mond gewoon. r oogen brum, kin 
spits r" baard zonder f aangezicht rond t kleur bleekt en 
Btotteffcr-— % # j É ^ K ' -7 -r '-•.' ' " •*-̂ .--*':' • l' &*£' £>•:•,./-. 

. Werd 'veroordeeld: door1 Éeï gerechtshof té Amsïérdam, 5 
Maartl;l890.;:' eö door' de Rechtbank-.té..Amsterdam ,-30 Oct. 
ï8$I^%egëns^ieïstalifarespecl^Bvlflijk-totl^jaa^aS maanden 
en 1 jaargevangenisstraf. ^'i^^i-^^eitt\-'ïq^#;.>bro :nl ÏÏ;^ 
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Zija gedrag ia de gevangenis was goed. Hij maakte vuur-
makers. 

Hij kan schrijven. 

•• \ 
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N°. 1322/ B L I J , Franclacns «Ja c obus van d e r ; oud 
39 jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Roomscb-Katboliek, ge
boren, te VGravenhage, laatst gewoond hebbende te Amster
dam , lang 1.73 meter, haar en wenkbr. blond f voorhoofd 
en kin rond, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage , 
1 Mei 1879; door de rechtbank te Assen, 14 Aug. 1883 en 
door het gerechtshof te Amsterdam, 18Sept. 1888, telkens wagens 
diefstal, respectievelijk tot 2 , 5 en 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij is 13 Nov. jl. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen 
en zal zich ter ontvangst zijner utgaanskas naar Delft begeven. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 1323. B E LA. MOIJE, Amhrozlus Bernardas ; 
oud 77 jaar, zonder beroep , weduwnaar, Roomsch-Katholiek , 
geboren en laatst gewoond hebbende te Middelburg (België), 
lang 1.59 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, 
oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, twee vingers zijner 
rechterhand zijn krom: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Gent, 11 Dec. 
1856; door de rechtbank te Middelburg, 10 Feb. 1838 en 11 
Maart 1892 , telkens wegens dieftal, respectievelijk tot 3 jaar 
gevangenisstraf en 2 jaar surveillance, en tweemaal tot 1 jaar ge
vangenisstraf na nog vele kleinere straffen te hebben ondergaan. 

- Hij wordt 4 Dec. a, s. uit de strafgevangenis te ysHerto-
genbosch ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des 
Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was be
last met'het spoelen van garen. 

Hij kan schrijven. 

GeMm Regutir. (Twaalfde aflevering.) 
M/de jaargang, v e ' 
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N°. 1324. L I L , Frederlk Carel LodcwyU van; oud 
69 jaar , colporteur, weduwnaar , Protestant, geboren te Rot
terdam , laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 
meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog , oogen blauw, 
neua gewoon , mond groot, kin rood , baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond", is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland , 24 Dec. 1857; door het gerechtshof te Amsterdam, 
5 Aug. 1873; door de rechtbank te Rotterdam, 29 Oct. 1863 
en 27 Juni 1865; door die te Amsterdam, 20 Oct. 1869 en 
door die te 's Hertogenbosch, 26 Nov. 1889, telkens wegens 
oplichting en de laatste keer wegens oplichting en laridlooperij, 
respectievelijk tot 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, drie
maal 3 JRar gevangenisstraf en eens 12 dagen hechtenis. 

Hij wordt 23 Dec. a. s. uit do strafgevangenis te V Herto
genbosch ontslagen en heeft dan nog vijf dagen subsidiaire ge
vangenisstraf te ondergaan en zal te 's Hertogenbosch zijn uit* 
gaanskag in ontvangst aemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als ma* 
gazijnknecht werkzaam. 

Hij kan schrijven* 

K 1325. ntTNAEKEKEDE, Adrianus Johannes 
v a n ; oud 26 jaar, kleermaker , ongehuwd, Roomsch-Katho-
liek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam , lang 
1.67 meter,"haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 
grijs, neus en mond gewoon, kin rond I baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbauk te Rotterdam, 22 
Juni 1885 en 30 Aug. 1887, wegens diefstal; door het ge
rechtshof te 's Gravenhage, 12 Aug. 1886 , wegens oplichting 
en 24 Oct. 1889 , wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maanden 
celstraf, 18 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 2 jaar 
gevangenisstraf.. 

Hij wordt 30 Dec. a. s. uit de strafgevangenis,te V Grraven-
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1326. CJEEIJ , Abraham ; oud 42 jaar, sjouwer, 
ongehuwd, Roomsch-Kstholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.64 meter , haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd rond, oogen bruin , neus en mond gewoou , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het Hoog Militair gerechtshof, 7 
Juni 1871; door het proviDciaal gerechtshof in Zuidholland, 
28 Nov. 1868 en 14 Febr. 1873; door de rechtbank te Rot
terdam, 21 April 1887; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
12 Febr. 1879 , 15 Aug. 1884 en 11 Dec. 1890 , telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 9 maanden celstraf, 2 , 31/, , 3 , 4 
en 2-maal 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Dec. a. s. uit; de strafgevangenis töRoltedam 
ontslagen en. zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N". 1327. HIXTEKTBIR, Wilhelmus Uendrlcus; 
oud 46 jaar, werkman, .ongehuwd , Roomsch-Katholiek , ge
boren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.63 
meter, baar grijs , wenkbr, bruin , voorhoofd breed , OGgen 
bruin, neus dik, mond gewoon, kin en aangezicht rond, 
baard zonder, , kleur gezond f is kaalhoofdig: — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam, 30 
Maart 1875 en 23 Mei 1879; door het provinciaal gerechtshof 
in Zuidholland, 28 Mei 1867 en 13 April 1871; door het ge
rechtshof te 's Gravenhage, 2 Maart 1882 en 11 Dec. 1890, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden en 1 
jaar celstraf, twee. maal 3 jaar gevangenisstraf 9 6 jaar tucht-
huisstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij wasalsklëer- E 
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1328. BOSCH, G er ar dus Jacobus Henricus; 
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oud 49 jaar, behanger, ongehuwd, Protestant, geboren te 
Assen, laatst gewoond hebbende te Haarlem, lang* 1.67 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus 
gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: —• 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 11 
Dec. 1879; door die te Utrecht, 28 Juli 1882; door het ge
rechtshof te Amsterdam, 28 Mei 1877 en 18 Dec. 1888 en 
door dat te 's Gravenhage, 5 Mei en 27Aug. 1880; vijfmaal 
wegens diefstal en eeDS wegens landlooperij; respectievelijk 
tot 2 maanden celstraf, 3 maanden gevangenisstraf, twee 
maal 10 maanden celstraf, 3 on 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Dec. a. s, uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter Ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Delft begeven. 

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

Hij. kan schrijven. 

N°. 1329. TEEÏVMA1V, Hendrik»; oud 32jaar, dienst
bode , ongehuwd, Protestant, geboren te Leek, laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.50 meter, baar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond,.aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Groningen, 3 Aug. 
1887; door die te Rotterdam, 1 Oct. 1889. en 13 Febr. 1890, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 1 jaar 
en eens tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 31 Deo. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis waa goed. Zij was als rei-
nigster werkzaam. 

Zij kan schrijven. 


