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Bekeadmaking in het geheim Politieblad. 

Bericht van de herroeping van eene voorwaardelijke 
•'• . invrijheidstelling : 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Overwegende dat Johannes Pieter Tazelaar volgens de in
gewonnen ambtsberichten zich slecht gedraagt en zelfs by 
vonnis van den kantonrechter te '* Gravenhage, dd\ 17 No
vember 1892, by verstek is veroordeeld ter zake van 
openbare dronkenschap; 

Heeft goedgevonden: 

te herroepen het besluit van den 29sten Augustus 1892, 
2de Afdeeling B , Nommer 145, waarby de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van dezen veroordeelde werd bevolen. 

's Gravenhage, den 15den December 1892, 

Se Minister voornoemd ,\M^-'f^r-



3 

Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

- Verlofpas voor t 
Jacobus, Booms\% pakhuisknecht, geboren en laatst, wonende 

te Haarlem'; / - • 
Signalement: É 

^ouderdom: 8$ jaren ;'lérigfce: 1,60 mètèrHf"liaar-én -weiik-
brauwén Fblond;Jyóofhoofd:7laag*[óogèn :* blauw; !;neüs' én 
mond: gewoon j kin f fond ;'*aangezicht: vol; zónder bijzondere 
teèkérien*;-'-?' *"!ï= -- •' • *: •-: ''•"*'' '/ V*; "'-"'•* ' • 

Het Bestuur der,gevangenis te Rotterdam; 

' Gezien het besluit:É van 'clóii Minister van Justitie, dd. 
23 November 1892','2de' a&eeKngB , ' ^ ' . 1 0 8 , luidende: 

DE MÏNÖTER VAN jiJsiXCDS•," 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het 
College van Regenten óver de' gevangenissen te Rotterdam; 

'Gezien de artikelen 15 èn'16 vanhet Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
17 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107); f':v 

Gezien de b\j de gedane voordracht overgelegde stukken;. 

<*$&^a^e^^edèë^^ ., 

1°. , te ^besluitenIftd&teJatotjtts 'J?owft5 ̂ gedetineerd *;in de 
strafgevangenis t̂e~,fitóWê;;rfahi_,: ^yêrböMeeldjjby;-vannis , van 
de arrondissem^nts-réchtbank tè ".'Madrjpm ̂ ^^i2^^€&ex^e^ •; 
1889 /-„ter ^zakë^an ^diefetal idoor.i,t£ée ivereen^4ejpëirapnen •: 
gepleegd £voor waardel (jk . jn"?vr(jheidL ;zal ̂ worden 'gestald i^f^J^ 

& 
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2 \ te bepalen, dat Tan do aau dezen veroordeelde toe* 
behoorende uitgaanskas een bedrag van dertig gulden te zijner 
beschikking zal worden gesteld by den burgemeester te 
Iïaaylm:et- :. -.'•-* * •- ,-;*:;\rr-.. -, - -; - _T • *••'-•? 

Het College Tan regenten over de gevangenissen te 
Rotterdam is belast met de uivoering Tan dit besluit. 

'sGraTenbage, den 23sten November 1892. 

De Minister voornoemd, 

• ÏBÓ? Sfijrlofr**/ SttiBT. 

Gelet op art. 5 van héc Köninklyk\Beslüit Tan 17 Augustus 
1889 (Staatsblad n°. 107); .... J r T ^ S ; ' c 

Geboogd-.voormelden /aco&ws .Booms, die, na gedane voor
l e z i n g e n de-, ar t t 15 en 16, van het Wetboek• Tan Straf
rechten van de .voorwaarden, waaronder xyne voorwaardelijke 
invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich stiptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; T ' . r i* 

. Stelt, .onder uitreiking-van, dezen verlofpas, voormelden 
Jacohus spooms. -voorwaaraemk in vrnneia.vf,r r -,- •, 

Gedaan te Rotterdam. den 28sten November 1892. -

Het Bestuur voornoemd. 
(5*4» »fV-~ S Ï ^ * J ~ - . - if(a-*"»n « C ^ * ^ ' « 5 ^ >"H> " ^ O S v f ^ f Ü ^ & ^ 

" , . „* . " ~^C". M/T. KOLPF. roóm/ter."1 ~ , 
. . i _.\ *'.'• i/-!i?* A..J. Bou.vnï, Ïtegcnl-J3ecrcta)is. 

' : - \ t ^ JU^ ' éii^^-to^:.- ' ;;Èb^feï>T jigftjËcgg >tl- ïx^ ' ^ ^$s§n&) • -

fDestraftyd zal vérstrykèn,- ?behpudens »te jTerJeenen Ter-
mïndeiiügiyaa.straf, den 21 FeOniari 1893. 
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-:-. Beripht van. voorwaardelijke in vrij heidstelling. 

H H I I Verlofpas voor.: 
Johamtes Franeiscus, Jjentardus van Groningen r pakhuis-

knecht ', geboren te Utrecht," laatst wonende te Haarlem; 
Signalement-: 

. ouderdom:.35 jaren ; lengte : 1.68 meter,-; haai* en wenk-. 
DraüVen: blond; Voorhoofd: Koog; oogen-: blauw; neus en 
mond: gewoon; kin: rond; aangezicht: vol; zonder byzondere 
teekenen; 

.Het bestuur der gevaDgeuis te Rotlej-dam; 

' -bezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
2a November 1892, 2de afdeeling B, n*. 117, midende: 

DE MINISTER YAK.JUSTITIE, 

" Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het 
College van Regenten over de gevangenissen jte Rotterdam; 

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklyk Besluit van den 
17den Augustus 1839 (Staatsblad n \ 107); 

Gezien de" bij de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Johamtes Franeiscus Bernardus van 
Groningen, gedetineerd in.de strafgevangenis tz, Rotterdam , 
veroordeeld Inj^ySrrüïsTvan: de arr^o^Jé^enfe-reêEftflntftë'. 
Haarlem t dd. ^2^ï)e^ériber .1889 , rtër ' & ¥ e % n ^ p é ^ S f f 

in.de


G 

gepleegd door twee vereenigde personen, voorwaardelijk iu 
vrgheid zal worden gesteld: 

2 \ te bepalen, dat van de aan dezfn verooodeelde toe-
behooreude uitgaanskas een bedrag van zestig gulden te zijne.* 

.beschikking zal worden gesteld by den burgemeester te 
Amsterdam, ten einde hem daarvan eene wekelyksche uit
keering gedaan Trorde. * 

Het College van Begeuten over de gevangenissen te 
Rotterdam is belast met de uitvoering van dit besluit. 

's Gravenhage, den 23sten November 1892. 

- Ve Minister^ voornoemd, 

SMXDT, . * -

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

Gehoord voormelden Joftamtes Franciscus Bemardus van 
Groningen, die na gedane voorlezing van de artikelen 15 en 
16 van het "Wetboek van Strafrecht en van de Voorwaarden, 
waaronder ẑ jne voorwaardelijkeinvryheidstellingis bevolen, 
heeft verklaard zich stiptelyk naar die voorwaarden te zullen 
gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Jphannes Franciscus Bemardus van-. Groningen t voorwaardelijk 

;:tGejlaan-te,Rotterdam,- den.28steït2Tovernb[ér 1893»:;:* • 
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' .Nv : 1330. ' ; .LlCkTHABi>T' , C ó r n e l U ; . , p u d # 4 jaar, 
arbeider., ongehuwd ', Bobmsch-Kathbliek , geboren en.laatst 
gewoond .heboende 'te Wognum ," iang 1.71 meter ,";haar en 
wenbr.. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, Jkin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur 
gezond: — 

. Werd veroordeeld: door de rechtbank te Alkmaar % 5 .Mei 
1885;;15 No.v. 1887, Ï0.April 1888 en 14 januari 1890fdoor 
bet gerechtshof te Amsterdam j 19 Maart 1890 , telkens wegens 
-diefstal, respectieyelijk tot 14 en 7 dagen, 1 jaar,9jmaanden 
•en. 2 jaar .gevangenisstraf. - *' • 

Hij [is~ iTj Dec. jl . uit de strafgevangenis te Rotterdam ont
slagen " en -zal r zich ' ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Wognum begeven. '- "" 

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

Hij kan schrijven. 

N°^1331.f ITHIiHAJT, W i l h e l m F r e d e r i k ; 62 jaar , 
horlogemaker j ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge-

*woölJ3,;Heiïbënde "tè^Jfwollê, f. l ang ' l .^mët^ /haaren^weQkbr . 
;grijs',' voorhoofd laag, 'obgèrï'blauw," neus 'spits, mond ge
woon ,vkih rond, baard'grijs, aangezicht ovaal ,'kléuï'gezond, 

'lieert .een jecJiterUesbfëük": ^—' " , . ' ' -
1 e Werd veroordeeld : door het Gerechtshof te 's Gravenhage in 
Mei 1878 ; wegens valschheid in geschrift en door de rechtbank 

-te ..Zwolle, 10 Dec. 1891 wegens verduistering, respectieve
lijk tot 5'jaar.tuchthüisstraf en 1 jaar gevjangenisstraf. 

.?j/^Hij 'Aa 25 Deié.* j l . uït\d0' 'strafgevan^nis itê i^ópffe foiit-
slagen' en ' za t ' z i ch ter' 'ontvangst' zijner ^uitgaanskas pilaar 
Amsterdam begeven. *^**3 a . # « iaaj «. 

^(j.Zijn ;gedrag in. de gevangenis was zeer goed,9 Hij was als 
horlogemaker werkzaam." ° "öWtfNÏsd ekskï&itii 

tirj Hij.kan^Bchrijyen. w<r &7-.-^:..;..-}>• ,?B at. jetïSsK f'7& 

• • • - . -

| a | # 
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N°. 1332. KNIEST, Johannei Slmon ; oud 42 jaar, 
koopman, gehuwd , Protestant j geboren en laatst gewoond 
hebbende te Hoorn, lang 3.70 meter, haar en wenkbr. bruin, 

. voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond groot, kin 
breed, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond > is 
kaalhooldig: — 

."Werd veroordeeld; door de rechtbank te Alkmaar, 4 Oct. 
1888 wegens huisvredebreuk; 22 Sept. 1885 en 4 Dec. 1888, 
wegena diefstal; 20 Oct. 1885, 24 Mei 1887, 15 Mei 1888en 
15 Dec. 1891 wegens mishandeling, respectievelijk tot 14 
dagen gevangenisstraf, 2 maanden celstraf , '2 jaar gevange
nisstraf, 21 dagen celstraf, 14 dagen ,'6 weken en 1 jaar 
gevangenisstraf. ', * , ' J.- , ~ - , . , - . - * .; 

Hij wordt 16 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. . . ,. 

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

Hij kan.schrijven. . , . - . . . . 

' K». 1333. IiAtfGEttHOKST, Wi lhe lmus ; bijgenaamd 
Willem van de Punt, oud 50 jaar, werkman , weduwnaar , 
Roomsch-Kathóliek, geboren te Hoogland 't laatst gewoond 

'hebbende te Heemstede, lang 1.67 meterj haar en wenkbr, 

f rijs, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
in rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , i3 

dubbel gebroken: BH 
"Weid veroordeeld: door den Krijgsraad * te -Haarlem in 

1886 wegens brandstichting; door het gerechtshofte^Amster* 
dam, Jk >Dec. 18.88, .wegens mishandeling -van ,zïjn wettig 
minderjarigVkind^respectievelijk tot 7 jaar.tuchthuisstraf en 

.'4'jaar'"strafgevangenis; 'I,;^ti- ; ia-• t^''f]i_fff Q^t^-K 
- Hij wordt 29 Januari a. s.. uit de strafgevangenis te Arnhem 

* oh&lagért1 en*Yzal fzicfi JèiTontvahgsl^ijhér"^itgaAnskas naar 
Heemstede b e g e v e n . ' 1 ; ^ - ^ ' -3*&^ T1-'" M^A^T^ 

Zijn gedrag in'.de gevangenis was goedr> Hij is ruw en 
ongevoelig. Hij ;was -voortdurend onder geneeskundige be* 
handeling»-^ „ . , . , , ,-.- ,.„,-.. 

^vBy kan schmveif.^l^te » Y ^ , '*?'**'* 

/ 

réÊf£^Ê^Ê^M^^^Ê 
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N°, 1334. BBIENEN, Petra» Wol i er las van ; oud 36 
jaar, zonder fceioep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, gebo
ren te 's Hertogenbosch , zonder vaste woonplaats, lang 1.73 
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 's Hertogenbosch, 
12 April 1883 wegens valschheid, en door de rechtbank te 
's Hertogenbosch , 7 Juli 1891, wegens diefstal; respectievelijk 
tot 1 jaar celstraf en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij -wordt 12 Januari 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 met 
schrijfwerk belast. 
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N\ 1335. BOEBEWA., J a n ; oud 57 jaar, koopman r 
gehuwd, Protestant, geboren te Groningen, laatst gewoond 
hebbende te Vierverlaten, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zwart, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft 
een kale plek op het hoofd; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden, 28 
Juni 1849 en 22-Juli 1889, en door die te Groningen 13 Juli 
1854, 2 Oct. 1861 en 3 Dec. 1891, telkens wegens diefstal., 
respectievelijk tot tweemaal 2 jaar, 4 en 5 jaar en 14 maan
den gevangenisstraf.. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
hulzen en was ook als kleermaker werkzaam. 

Hij kan schrijven, 

W, 1336. PLUIM, Hcudrlk ; oud 23 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Muntendam , lang 1.77 meter,' haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd en kin rond,, oogen blauw, neus dik, moed groot, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te "Winschoten, 24 
Juni 1887 en 7 Dec. 1888, wegens strooperij; 20 Juli 1887 
wegens diefstal; 25 Mei 1888 wegens mishandeling; 7 Dec. 
1888 wegens wederspannigheid; en door het Gerechtshof te 
Leeuwarden in hooger beroep, 24 Dec. 1891, wegens mis
handeling en wederspannigheid, respectievelijk tot driemaal 
14 dagen, 8 dagen, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. } 

Hij wordt 10 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich .ter ontvangst zijner ;;uitgaanskas naar 
Muntendam begeven. 

Zijn /gedrag in de gevangenis was redelijk. Hy .maakte 
stroohulzen. ,,'.*, *,J 

Hij kan schrijven. ' egff ;&H\&te^^~-y 
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machinist, gehuwd, RoomschrKatboliek f geboren to Woerden , 
laatst gewoond hebbende te Düsseldorf, lang 1.72 meter,haar 
en weokbr. blond, voorhoofd hoog, oogeu blauw, neus groot, 
raon4 gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht lang, 
kleur gezond, 13 op.den rechterarm getatoueera: —? 

Werd veroordeeld: door het provinciaal Gerechtahofin Noord-
holland, 19 Juli 1871 wegens diefstal; door de rechtbank te 
Roermond, 11 Febr. 1891 -wegens heling?, respectievelijk tot 
1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf, 

"HIJ wordt 25 Februari a. s, uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemeD. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte passé-
mentwerk. 

Hij kan schrijven, 

N°. 1338. STRAAT, Stcpbanns Mabcrt t ts , eigenlijk 
genaamd STHABTEBï;. oud 46 jaar , landbouwer, onge
huwd , Boomscu-Katholiek', geboren eu laa'tst gewoond'heb
bende t« Wittem, lang 1.69 meter, haar ea wenkbr, bruin, 
voorhoofd en kin rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
baari zonder , aaDgêzicht ovaal, kleur gezond : -r-

Werd veroordeeld; door den krijgsraad wegens desertie en 
diefstal; door. het Gerechtshof te 's Hertogenbosch , . 7 Dec. 
1877 en 18 Sept. 1879 wegens diefstal; Öoor-derechtbank te 
Maastricht, 7 Aug. 1886 wegens heling j 16 Aug. 1877 wegons 
bedelarij; 6 Mei 1877, 4 Aug. 1879, 9 Oct. 1878, 27 Dec. 
1887, "Si Januari en '24 Sept. 1889 en 3 Maart 1891 telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 
7 maanden celstraf, 5 jaar tuchthüisstraf, 183 dagen celstraf ] 
14 dagen gevangenisstraf, 15 dagen,' 8 en 3 maanden cel
straf, tweemaal 6 -maanden , 9 maanden en 2 jaar gevange
nisstraf. ~ -- : :ï " Sg 

•wty "wordt1 25 'Februarï'a/s^uit'de strafgevangenis, te Rallfy^ 
dam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskaa^ 
naar Maastricht begeven." : -; • -;:: '. ; • | 

i^ijn^gedrag-imdajgêwgatiis „wjjs geer. gogd., Uij w^suls 
meubelmaker werkzaam.. 

Hij kan schrijven.,-, ^jA-^^l • .'•.-'•'".',' WÊÊÊ 

l 
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.; K°. 1339. Z l L i C O , Bcrnard ; oüd 33 jaar, scheeps
timmerman , ongehuwd, Protestant, geboren te-Parijs-, laatst 
gewoond hebbende te Londen, lang 1.66 meter, haar en 
weukbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, spreekt Hoogduitschj — 

Werd 25 Febr. 1886 door het Gerechtshof te 's Hertogec-
bosch wegens diefstal tot 1 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 25 Februari a. s, uit de strafgevangenis tff 
Zeeuioarden ontslageo en als vreemdeling over de grenzen'dës 
Rijks gebracht. •• -.< • •-. -

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer. goed*'Bij.-wa3 tpe-
zichter der reinigers. 

Hij kan schrijven. 

N°. 13-10. WE8TEXBEBG , Hendrik; oud 20 jaar, 
kunstbloemenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Gro-
ringen, laatst gawoond hebbende te Vlissingeu , lang 1.64 
meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs , 
neus en mond gewoon , kin rond , baard zonder, aangezicht 

<jvaa\l, kleur gezond : — 

"Werd veroordeeld: door den Krijgsraad 1ste militie-arron
dissement , 30 Nov. 1888 wegens insubordinatie; 23 April 
1889 wegeos vernieling, en 31 Aug. 1891 wegens desertie, 
respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaar, en 1 jaar en 6 maan
den gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Februari a. s. uit de strafgevangenis te 
's Gravenhage ontslagen en zal aldaar zijn uitgangskas iu 
ontvangst nemen. j 

2ija gedrag in de gevangenis is goed. Hij maakte matten. 
1 Hij kan schrijven.' 

K°. 1341, SWABE, Meijer; oud 28 jaar, koopman, 
ongehuwd , Israëliet, geboren te Winschoten , laatst gewoond 
hebbenie te Arnhem, lang 1 60 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangelicht ovaal, kleur gezond, 

&-; heeft een litteekeu op beide wangen: — 
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"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem 27 Dec. 
1876, 29 Jan. 1878 en 20 8ept.)881, -wegens diefstal; 5 Sept. 
1882 wegens mishandeling; door het Hoog Militair Gerechts
hof 23 JUDÏ .1886 en door het Gerechtshof te Arnhem 4 Oct, 
1883 en 15 J<to£ 1889 -wegens diefstal, respectievelijk tot 2 
jaar opsluiting in ten verbeterhuia, 21/* jaar, 183 dagen, 3 
maanden,2, 1 on 5 jaaar gevangenisstraf. 

Bij is, na gratie bekomen te hebben, 11 Dec. ji- uit de 
strafgevangenis te V Eerlogenbosch ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uïtgaanskasnaar Arnhem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht biezen. 
Hij kan schrijven. 
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M 1342. HNUVEtJJER, Stephanüs; oud 48 jaar, 
kuiper, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Arnhem, 
laatst gewoond hebbende te Elden , lang. 1.69 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus gewoon , 
mond klein , kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem in 1869 , 
en door het gerechtshof te Arnhem 29 Maart 1888, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn 'uitgaanska's in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was bij 
de weverij werkzaam en plakte zakken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1343.JKOOJL, J a n ; oud 48 jaar, arbeider, ongehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Charlois , 
laDg 1.68 meter, haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd 
breed, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — • 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Uravenhage, 
27 Nov. 1884 en 14 Aug. 1885 wegens diefstal; door de recht
bank te Dordrecht 20 April 1874 wegens landlooperij; door 
die te Rotterdam wegens heeling, 17 Juni en 2 Oct. 1873; 
20 Aug. 1875, 16 Mei 1878 en 17 Sept. 1889 telkens wegens 
diefstal; 25 Juni 1891 wegens verduistering en 18 Feb. 1892 
wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden celstraf,4jaar 
corr. gevangenisstraf, 3 maanden, 6 dagen, '3 maanden, 
Va jaar gevangenisstraf, 4 maanden en 3 maanden celstraf, 
1 jaar,' 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. I . . -

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

Zijn , gedrag , jn de gevangenis . was goed. Hij was ais 
kleermaker werkzaam- . . , ,. tüfe* **«-*"" ' "Ke** -.. 
.Hij kanoeen rijvende •^r&'-^S'^ .• wgS 

Gekeim^Repister^^"#^fifrde &£$&&$$ 
Twaalfde jaargang. ^%gè 'si;/**.*'/ 

tAft-'i^1^? 

; - „— v • 
• • . - - ' . $ 

&r '^ 
iiÉÈiiftf1: 

hi&é)-s£^--
Üéhr<x '•"• 

; ' *• - 4w .- ' . •« t 

- • - - • • . •• . • . - • - - - • • . - > ^ 
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N\ 1344. T«\NNU1^ER, Denri; oud 39 jaar t koop
man , weduwnaar, Roomsch-Katboliek, geboren en laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits , mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld; door de, rechtbank te Amsterdam, 3 Jan. 
1888 j door die te 's Gravenhage, 9 Jan. 1888 wegens valsch-
heid; door die te Rotterdam, 20 Jan. 1889 en 29 Aug. 1890 
wegens verduistering en diefstal en door het gerechtshof te 
's Gravenhage, 3 Maart 1892 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 16 en 6 maanden, 4 weken , 6 maanden en 1 jaar gevan
genisstraf. J ' -

Hij wordt 7 Maart a. s. uit de strafgevangenis te '* Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas^in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1345. WUMKES, JOHANNA AOBIANA ALIDA; oud 
22 jaar , naaister , ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren 
te Amsterdam t laatst gewoond hebbende] te Utrecht, lang 
1.70 meter, baar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus spits, mond gewoon , kin spits, aangezicht ovaal. 
kleur gezond, de neus is van de pokken geschonden: — 

"Werd veroordeeld; door de rechtbank te Amsterdam 113 Nov. 
1888 en door die te Utrecht 30 Nov. 1891, wegens diefstal, 
respectievelijk tot 18 en 15 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 9 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gevangenis was zeer goed. Zij was als 
naaister-werkzaam. • .. • 

Zij kan schrijven.-2.3*5%?,<*}-~'-j:'i?u ; -i'•'.<•••;'» ï 

Kfl. 1346. FRAMHÏ X e v i é ; oud 29 jaar, koopman, 
gehuwd, Israöliet, geboren te Leeuwarden, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
donker, voorhoofd kort, oogen lichtbruin, neus en mond groot, 
kin breed, heeft een knevel, aaDgezicht ovaal,- kleur gezond, 

ES ;' "is kaalhöofdig: — 
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Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam , 
23 Dec. 1889; door de rechtbank te Amsterdam in April 1881 
en door die te 's Hertogenbosch , 26 Nov. 1891, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 jaar , 18 en 2 maanden gevan
genisstraf. 

Hij wordt 19 Maart a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogen-
hosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1347. KECOURT, H r y n ; oud 22 jaar, timmerman , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Alblasserdam, laatst gewoond 
hebbende te Rotterdam, lang 1.68 meter, haar, wenkbr. en 
oogen bruin, voorhoofd neus en mond gewoon , kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
20 Mei 1887; door de rechtbank te Rotterdam 26Sept. 1886, 
5 April 1888 en 17 Sept. 1889, door die te *s Gravenhage, 
5 0ct, 1891 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden, 
6 weken, 1 jaar en tweemaal tot 1 jaar en 6 maanden ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 19 Maart a. s. uit de strafgevangenis te '* Graven
hage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskaa 
naar Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1348. -PAAUW, FIENNA D E , wed. van THOMAS 
ZIEGENHARD; oud 57 jaar, zonder beroep, Protestant, ge
boren en laatst gewoond hebbende te Harderwijk, lang 
1.53 meter, haarden wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen 
grijs? neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — -

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle ; 28 Juni 
1888 en 23 Jan. 1890 wegens koppelarij, respectievelijk tot 
1 en 3 jaar gevangenisstraf. -:"' . 
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Zij wordt 22 Maart a. 8. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskaa naar 
Harderwijk begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij verrichte breiwerk. 
Zij kan schrijven. 

N°. 1349. KOEJIBURG, Bernardt» Anthonlas Chrls-
l laan van; oud 22 jaar, ongehuwd, Roomsen-Katholiek , 
geboren-en laatst 'gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1,73 meter,lhaar, v/enkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, 
neus spits, kin lang, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof-te Amsterdam 
12 April 1887 en 18 Dec. 1888; door de rechtbank te Amster
dam ; 10 Maart 1891; tweemaal wegens diefstal en eens "wegens 
oplichting, respectievelijk tot 1 jaar en tweemaal tot 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaauskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeergoed. Hij was als 
meubelmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

- N°. 1350. BEKGH,_ Joüannes ; oud 27 jaar , voerman", 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hfebbende 
te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voor
hoofd laag, oogen bruin, neu3 spits, mond Weed, kin lang , 

, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : •— -
Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 

J23 'April 1884 en 24 Maart '1891, ^wegens diefstal ^"respectie
velijk tot 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. -
i*!JSa 'wordt 28 Maart a.'a. uit dê  strafgeivarĵ ems1.tQ Utrecht 
ontslagen en zal ïïch !ter, ontvangst zijner Jüitgaanskas naar 
"Amsterdam begeven';'" ' ^Jïjji^jfc*'^ ; : 

Y^Zijn gedrag füvde gevangenis was zeer,goed.r.Hij maakte 

^^Hif^a^^cliïUveg^gi i^«&Wfó;-&$fc#. & 
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! N9. 1351. AXBACH, Barend; oud 25 jaar, koetsier, 
ongehuwd , 'Protestant, geboren to Amsterdam , laatst gewoond 
hebbende te Amersfoort, lang 1.84 meter, haar, wenkbr. en 
oogen bruin, voorhoofd rond, neus groot, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad in het 3e militaire 
arrondissement te Arnhem, 19 Maart 1888 en 12 Oef. 1891, 
•wegens desertie in tijd van^vrede, respectievelijk tot 1 jaar en 
1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met ontzegging van het 
recht om als militair geëmploiëerde te dienen gedurende 5 jaar. 
•. Hij wordt 10 April a.s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uvtgaanakas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is driftig*. Hij 
was als passementwerker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1352. BERKBIi, JTullus Co mei a s ; oud 25 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd , Roomsch-Katholiek , geboren te 
Haarlem , laatst gewoond hebbende te Kampen, lang 1.82 meter, 
baar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd rond, neus gewoon , 
mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond; — 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Gravenhage T 
3 Jan. 1890 wegens diefstal en door het gerechtshof te Arnhem, 
20 Oct. 1891 wegens bedreiging met eenig jnijsdrijf tegen het 
leven gericht, respectievelijk tot 18 maanden en 1 jaar en 
6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Mei a.s. uit de strafgevangenis (e Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij. is driftig. 
Hij maakte matten. '! 

Hij kan schrijven. 

N°. 1353. BEERTHUIJZEN , Hermanus; oud 33 jaar , 
schipper en arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren 
te yMontfoort, zonder,vaste woonplaats, lang 1.69 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen 
blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
is kaalhoofdig: — • 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht, 23 Mei 
1881 en 7 Jan. 1884; door die te 's Hertogenbosch 10 Mei 1887, 
19 Jan. 1888, telkens wegens diefstal; 13 Nov. 1890 wegens 
oplichting j door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 23 Maart • 
1892 wegens diefstal en oplichting,' respectievelijk tot 2jaar, 
en 1 jaar en 4 maanden celstraf, 45 dagen, 8 dagen, 2 en 
18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar 
's Hertogenbosch begeven. .-.: .ïlÜïr l.l-.- & ; 

-Zijn gedrag in de gevangenis was goed.'Hij was als reiniger . 
werkzaam. =- ••--.: .-fs&t&r-j&3» •*m$$£!'Uz eg '•&$$; • 

Hij kan schrijven/ ** --^ ë*vgjg^^c*i&^^^é6tènp 

Ïh-'&A* 



&M> 
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- N \ 1354. MfTLUpifS, Albort; EngêlsebmarJ» oud-44jaar, 
zeeraan, ongehuwd , Room'sch-Ka'tholjek,"" "geboren 'en laatst 
gewoond hjBDben<|e té Sunderlanji, lanffrl-Jp meter, jj&ajr en 
.wènkbr. ,bcuip'L voorhoofd smal, pogen grjjjs, nëyalang/mond 
gewoon, "jtfji rond, baard zonder, aangezight ovaal,' kleur 
T&eels i — 

-Werft ,30 „Juni 1884* door -ljat gerechtshof te. .Amsterdam 
wegens moedwilligen ' rnapslag' tot jft jaar tuch^huisstraf 
veroordeeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, ia na gratie bekomen, te hebben 
26 Dec jl. uit de strafgevangenis te"'Leeuwarden ontslagen 
en als vreemdeling over de grenzen des rijksjgébracht. i* 

Etjo gedrag in de gevangenis was,zeergoed. Hij .was als 
reiniger werkzaam. 

Hij kan .schrijven.. 

ïK 1355. BRINK ,' Reinier van «hen; oud 32 jaar, 
arbeider t ongehuwd, .Roomsen-Katholiek, geboren .en laatst 
gewoond hebbende .te Dieren ,J.lang'1-70' métér," Laar .en 
weukbr. brü^n , voorhoofd smal, oógên grijs, rïèu's groot," mond 
klein, kin rond, baard zónder, aangezicht ovaal, kleur gezond i~ 

• Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem, 30 Jan. 1877 
-wegens geweldplegingen door het gerechtshof;te Arnhem 1 
Maart 1883L wegens poging tot moord, tot 10 jaar tuchthüisstraf. 

Hij is. 1 Maart jl. uit de strafgevangenis ie Leeuicarden; ont
slagen en^ zal zich ter ontvangst zijner' uitgaan^as haljr 
Hattem begeven. -""' ' ":V ":'rvT 

—Zijn gedrag in de gevangenis Jwas zeer goed. Hij was als 
magazijnknecht "werkzaam. • •*•'; """-'• 

Hij kan schrijven. ^, : ._ riT_ ' 
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hoofd smal, oogen blauw , 'neus; en mond klein,'kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: -r- -

.' Werd 6 Dec. 1331 door het gerechtshof te Amsterdam, 
wegens diefstal met geweldpleging tot J2 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij genoot 9 maanden afslag, is H .Maart jl. uit de strafge
vangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven. ' 

3ijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend.. Hij wastoe-
zichter bij de wasseheriiY '" '*aawüi;|*,'J** ' J i : -

Hij kan schrijven, .r-ii d3^^>^-.&!» i??», ^ i M ï ö n i t ; -\~ 

N°. 1357. P I J L ,~]Elaé;'oud 50 jaw'raxbeiderV ongehuwd, 
Protestant, geboren te Assen, laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1,73 meter, haar en wenkbr. bruin , voor
hoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaals-kleur gezand» — 

' "Werd veroordeeld; door het provinciaal gerechtshof in Noord-
"brabant, 7 Juli 1872;.door de rechtbank te Breda, 22 Mei 
1876, door het gerechtshof te Arnhem, 13 Juni 1877, door 
dat te Amsterdam, 30 Nov. 1880 en door dat te Leeuwarden, 
14 Juli 1885; telkens wegens diefstal respectievelijk tot 1 jaar, 
6 maanden * celstraf 1 en 3 jaar. gevangenisstraf en 8 jaar 
tuchthuisstraf, • : ;,,- .;-";>-' j . • 

Hij is 18 .Maart jl. .uit de strafgevangenis te Leeuioarden ont
slagen en zal-zich, .-.ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sloterdijk begeven.' • . *' 

?: Zijn. gedrag .in de. gevangenja^was vrij ,goed. Hij waa als 
reiniger werkzaam.' *" .m. 

Hij kan schrijven. 

, ^ •^1^358 . , ; .IV© , .«Hjsbertus; -oud 31 jaar, kleermaker, 
?J-_Dng9ntwd,"i.^pmsch-Katholiek, :gebóren te Haarlern,; laatst 

fc^iÜ él^onó^éh^wide^tej ' s Gxavenhege;- lang j 1.66 lm$igT^&&$x 
^^n^enSÊr^rxin^'v'óorhoo^fd, neus en mond gèwöón'i óogen 

: ^CJ£* gTLJ374an^ónct2bffid zonder, aangezicht ovaal, kleur^gezond-ï^* 
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Nederiandsch-IndiB, 11 Dec.1885 Bii.il NoV. 1887 , wegenS 
diefstal, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf en vervallen* 
verklaring voor den militairendienst en.5:jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 2 jaar. en 6 maanden aflag f~is"20 Maart jt. uit 
de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich tér 
ontvangst zijner üitgaanskas naar Haarlem begeven. H 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was bq dé 
wasscherij werkzaam; 

Hij kan schrijven. 

ft°, 1359. MABTENS, Fokkc ; oud 53 jaar, dagïoonef •, 
ongehuwd f Protestant, geboren te Gerkesklooster,' laatst ge
woond hebbende te Men sin ge we er, gemeente Leens, lang 1.70 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogengrijs, 
neus gewoon, mond klein^ kin rond, baard zonder,'aangezicht 
ovaal, kleur gezond ï — 

"Werd veroordeeld :> .door, het provinciaal gerechtshof in 
Groningen; 26 April 1871; door het gerechtshof te Leeu* 
warden, 9 April 1885 en 1 April 1886, telkens wegens diefstal) 
respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf, 3 maanden celstraf en 
*1 jaar tuchthuisstraf. 

Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden, 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner üitgaanskas naar 
Eenrum (Groningen) begeven. .;;-. : 

Zijn gedrag-ia de gevangenis was goed. 'JHij .was als wever 
werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1360. HARTENS, Hendrik; öüd48jaar,dagloone?> 
gehuwd, Protestant; geboren te Gerkes Klooster plaatst .ge* 
woond hebbende teMensingeweer;gemee'nte Leens .,^lang 1.70 
meter, haar en wenkbr. blond ^voorhoofd smal, oogen blauw, 
neus lang, mond^klein i,:kïn''ro'nd;'>baard'Zonder, aaögézicht 
"ovaal , ; kleur ëe^9^-: J^^fi^ %h -.,„:."ó * fltfsr^-cw 1-:'J'r 

"̂ Werd -veroordeeld: I-door thet gereóhtshbf--té Leeuwarden'\ 
18 Juni .1878 .jwogensffiefstal; '28 Febr.'1885 wegens bedreiging 
met>'mobrd; Ó April 1885'on 1 April '1886.wegens diefstal, 

Bii.il


& 

resnêcttevelljk' töt 5 jaar tuchttiuièstraf,'3 digönéii3maanden 
ralvtriif en 7 jaap tuchthuiartraf. - \-'' ' 

Hij wórdt I ApfÜa.'fi. üitöê strafgevangenis" té Lèêwaarden 
onjplagen/en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar 
Öi'ypgkerV Jbeg-even/-';,.,, \ .'. Y, ; ..'* ._ '. 

Zijn gedrag in de gevangenis waszeêr góéd. Hij was als -wever 
werkzaam. , 

Hij kan schrijven. m § & ^ 

N*. 136K BEIS0, Fr tU B ë m a M ; Oud 43 jaar, 
kleermaker, oDgehuwd? Protestant, geboren en laatst ge
woond .hebbende té Amsterdam ƒ la'ö'g -1350'?$Tetefi • feaaï en 
wenkbr.' blond*' voorhoofd hóog/.obgen ftairtf röeug én mond 
gètfoon ( kin' bedekt $ saogexicht Toï^kléur' géaooö a ?-* 
h£$*ï&.. jé?ó^r3èeHi|èóor den krïj&sVaad te VHerfogenboscb, 
door hét gèrécMshóf te Amsterdam énlJW(,sÖraVenbagèjdoor 
de rechtbank te Amsterdam 4 maal; door aiè*le*Alkniaai én te 
^wöHÉf̂ ^aeht. mdarWégetia diefstal én .eön's Wegens wéder-
spandigheïd eó gewelddadigheid» respectievelijk tot 1 én 2 
j&iflf !eötótTaf(;" 5 jaar tuöhthojsstraf, 3 ji&l gevangenisstraf, 
14 en' ï& waanden celstraf) 18 maanden gevangenisstraf, 14 
maanden en 4 jaar'celstraf. 

•.Hij 'Wöftfr 6 kptil ftiS. aït de strafgevangenis te Uirechl 
ontslagen en zal zich tèr ontvangst zijner uitgaaoskas naar1 

Amsterdam begeven. 
- "#3&'%etlr% 1 In de ^éva'ngéöis' waar'.zeêrgóeH. Hij is zeet 
driftig. Hij was als kleermaker werkzaam;. 

Hij kan schrijven. 



Hij wordt 7 April a. s, uit ;de. strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas.in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in.de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
hulzen en vlocht epart. g f S lBfcg?H.? - v . 

Hij kan schrijven. 

N". 1363. J A X S B N , C a r e l C o r n c l U B e r n a r d a » ; oud 
35 jaar , zeeman , ongehuwd j Protestantj geboren te Arnhem, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd breed, oogen blauw,~ neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, draagt 
een bril: — . : u ' : - '*-

"Werd veroordeeld: door de rechtbank, te 'sGravenhRge, 
13 Oef. 1837 wegens diefstal; door die te Rotterdam, 24 Maart 
1892 wegens valschheid in geschrift, respectievelijk tot 2 en. 1 
jaar gevangenisstraf ._..—> -s-t ».v- ':>. *.<»• 

Hij wordt 8 April a,s. uit de strafgevangenis te Mótlerdam. 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. , .. •••, '/* ' • *• •• 

K°. 1364. K A P E R , H e n d r i k d o ; oud 69 jaar,sjouwer, 
ongehuwd, Roomsen-KathoKe te, geboren te.Leiden / .zonder 
vaste woonplaats, laDg 1.59 meter, baar, wenkbr. 'en oogen 
bruin, voorhoofd hoog, neus breed, mond groot,,kin rond, 
baard zonder, aangezicht rond, kleur 'gezond , is l^aalhoófdig 
en ziet scheel; •—;.<.*'> '.v ••* .".• [ ï ' . r ^"' -*''•' 

Werd veroordeeld: door i3e rechtbank te Rotterdam," 2 Dec. 
1856, 17 D'é,cTl872, en 18 Au'g.;;i874;^'door/die"te,Haarlem 
7 Juli 1859 f'dóór *het Provinciaal gerechtshof in Zuidhólland 
27 Maart t<v1858,,:en ;j3&]jpct.'r,1871; door aa t^n «Noprdholland 
30 Ö c t i l ^ y & p ^ j g i ^ # r w s l a n d i l ^ . N o ^ 1^86 '̂en 15 Juni: . / . 
1868; doór;het gerechtshof >te $B (GJravenhage^lèA.prÜïÏ876-en 
27; ;Sept .>i877j$pór^ 
de. rrech^baïkJHe j poUerdam fi24 ;̂ a_ajr J; M §?jS^jslkens ^wegens 
diefstal ^rWr^ctiêYelyk^tó 

&>jw57& én'lB maaaden t .en *l^aar%eïitraï»'^J4Öw5^i^Hï.*^4:I , ï^ 

in.de
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nisstraf, én 1 jaarfcèlstraf} Er jaartüchtb'utéstraf y 2 jaar , 3 
maanden* öu'1 jaarrgevaiigéï«ssfcraf:;? **MSU* U (- : ^/'-

Hij wordt 8 April'a?.s.'vM fle~'8lrafgèvan~gè~nis teR&iléirdant 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanska's In ontvangst nemen. 

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

Hij kan niét sèbry'vén, 

K°. 13èö. K O L L I J L B » , l l e r m a n a s ; oud 37 jaar, viever, 
ongehuwd , Ropmsch~Katholi$k ,; geboren,.en laatst gewoond-' 
hebbende ta Haarlem, lang 1.6Tmeter,haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hpog,oogen^Wauw,'neus, eOjtnund gewoon, kin 
rond,; haó'fd'Jonder,' aangezicht'ovaal• J kïéür^gëzond : — 

.(•ïSVérd veroordeeldtA'door.ihet gerechtshof te .-Amsterdam , 
18 Juli 18Ö2; doör:de rechtbank te Haarlerttv 21 Sept.'lSTl, 
lV^Dec..-1873 ^MqnM7l t £ &\}g. 1879fen 29 Maart 1892, 
CïifkJerW wegens diefsïil, r'è/peétieveïijk^ 
ïfMr celstraf , 3 jaar ge vangen issrraf," 2 maal' TJaar éels'tr'aï 
en il jaar gevangenisstraf. . : . . 

Hij wordt 8 April a. s. uit de strafgevangenis té TJlt'ccht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

• Zijn gedrag in de gevangenis watfzèergb'éd'; Hij plalrte zakjes. 

_'. Hy.'kan'scnrijven.^.;, 'ï v J ^ ijo'V«qal" ^ïfctfu^J W S B 

;K^ :JI1366: ö^,INK^§aÉKDBici.XTJorA:.;.huiavr. varxAnBMA^ 
HERMANS, oud 41 jaar, xonder beroep,Roomsen-Katholiek; 
geboren en: laatstgewooMhè|)hende„te^Breda^langlJ||t meter, 
- .Ma^erP^nkf i^ iw^-^Tqblrnoofd f neus' en' mond' .gewoon » 
J ^ M ^ r u w ^ W , .kteürf^ezpnjdj^ 

[^W'éflï^veroordèelifï ttóijr he'fèêrechtsü'of féP's ïi&toj>éfih&cr|( 
&-^^Mrr8^.döor"Mfe'Eré^TrfV5an^ f è ^ r t ó ' / ï b l^X/l^Maaft: 

£&f$lpPffin$e^^ 

f 
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Zij wórdt 8 April a.s. uit; de' strafgevangenis" te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas' naar 
Breda begeven. 

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

Zij kan schrijven; L. 1 • . 

N°. 1367. WORKU5I, Arnoldus Jor ia i ines J a c o b u s 
v a n ; oud ,32 jaar,- tapper, gehuwd, Rqomsch-KatboHek, 
geboren te Gravé^ laats^ gewoond hebbende te 's Herjtoge.pbosch; 
lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd, robd^ 
oogen blauw, neus dik, mond gewoon,kin rond,.baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond,'op delinkerhand is eenanker 
gëtatoüëerd: E 

y-Werd ^ veroordeeld: dopr_.de rechtbank te Arnhem , 13 Dec. 
Ï881 wegens "diefstal tot 6 maanden celstraf, voorts" dóór die 
te 's Hertogenbosch, vijf maal wegens mishandeling1 én verzet 
tot celstraffen en door het gerechtshof te *s Hérfógéhbösch-3 Fèbr. 
1887 wegens diefstal met geweld tot 6 jaar tuchthuisstraf. 

Hij 3»rqrdt 12 April a s. uit de strafgevangenis (e Leeuwarden 
ontslagen, en zgil.zich^ter.^ntvan^st zijner uitgaanskas_naar 
's Hertogenhósch^begeven: WJÊfiÈÊBi , v ; ' ; ! ; , : i h ; ^ r j H g . 
• Zijn- gedrag- ïn d̂ e" gevangenis -wa'ŝ goécl: Hij-was"alsféiöigér 
werkzaam. " -**•-"•••.»-•* | H -

Hij' kan' schrijven!' 2 .' £§g S \.- • 

' S | | . WSË B ^ E C - K I S , : CaVetf. J$biaiÉi& ! v a W ^ e ö ^ 
oud ,63 ja'a'r^ koopman, oiJgehuwd,Rp*pros.ch'^ 
te'Midddbürg(Be^^ 
lang' r.65"m"etêTt^haa^ knj^^^.j^oif^tii^eiè' 
óbgen bruin , né\i3"é^.mondJ£sVopnjJ 'K^ITEI i ** S j l t - • > 
aangezicht .ovaal ^klé^ir^gezond^.^r- ' . ,' ' , ' } 'l0 cr~y/È~'!" 
., ."Werd Véiöörueeld: _dqt>r'to 
\È$i en ; dobr ' l i e^ rge" r?cHts ïó rXeï iM&|9a0 |^OuJ jMf 
wegens diefstal Respectievelijk t tot l en 31pr&evlin^gent5sfFaTi 

Hij wordt ïl4 Aprp .ars.uit üel^aigeyangeniste imrVógen-^ 
èosch ontslagenen "als Treèrfldejfaj^ïoyer^dej^ 
gebracht. P?K-fS : ^ i ''^f^^^t1^^ Q^ S3 . 

dopr_.de


m m 

Zijn gedrsg^in de gevangenis was goed. Hij was .met huig-
dienst belast...' . . ; 

Hij kan schrijven. 

N*, 1369. BOSDORP, JOHANNA, -wed. H. C. LINDEMAN; 
oud 44 jaar, werkster, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, baar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, 
kin'rond, aangezicht ovaal-, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 2 April 
1889 tweemaal wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 1 jaar 
gevangenisstraf. *• ; "..•*-.' .TV-S-J V'.\ ;."• i 

Zij wordt 17 April a.eT.uït de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer 'uitgaanskas .naar 
Amsterdam; begeven. --^^ ; •<•- ..:'?-:-:• \* %f *• ; i 

-Haar gèdrag^iïi'^ae -gevangenis was goed. Zij was' met de 
wasch'belast . '^Ty^^r 'Vyal *'^!:i ° 

Zij 'kan cchrijvén. • •.} 1' \:l,\ 

N \ 1370. SinUHtXG, Georgc F r e d e r l b W i l l e m ; 
oud 29 jaar / zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren 
en laatst gewoond bobbende te Amsterdam, lang 1,56meter, 
haar en wenkbr. blond , voorhoofd boog, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, zijn rechter been is korter: ~ . . ..: ..... 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 17 
Maart 1»80, wegens misbruik van vertrouwen; '13 April 1881 
wegepsxpjicbtery'j 10 ,Mei l882,12JfaLl884 v ,27 l 8ept 1886 

rfóopm^^SSipdwJdöJ^É^Milc '^&i^BjSsMaar7 Oct. 1891 wegens 

t?^^È^^i^^^^^^^Ê0S0M^^^i^^^e^* * j a a r € ' n 

^ « j C g ^ n d e ^ ^ 12 dagen 
• hechïe'nis1!eü 1 *jaaV en ;6^nfaa^eii^éyangenis^^ 

' sS ' J fWo.rdt;̂ ,0L^^Lpril fl...s. uit̂  de strafgevangenis te y ^ r i t o ^ n -
' bqifch ^ ontslagen jBn3zal zich .'ter inlYanjgst zijner üitgaaLska3 
l i n M È l i ^ n a t e j ö t o l b e g e v e n l f i ^ ^ ^ É ^ ^ y - W i P S ^ S ^ ^ ^ t ^ r . 

SÏÖiURedrag iüMtó gevangehö^raalgoed.fHij verlas erwten 
en; 
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N°. 1371. DZÜRR, JTohaün Stcphan; oud 32 jaar, 
zeeman, ongehuwd, Roomsch-Eatuoliek , geboren te Hoch-
Redlatz', zonder vaste woonplaats 'f lang 1.62 meter, haar^ 
wenkbr., oogen en baard bruin; voorhoofd laag, neus gewoon, 
mond klein, kin spits, aangezicht ovaal-, kleur gezond r — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank 'té Rotterdam, 14 Jan. 
1890, 5 Febr. 1891 en 7 April 1892-, telkens wegensdiefstal, 
respectievelijk tot 8 maanden ën 2 maal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 April a. s. uit 'ée stratgevvnQdüis te'Jtoiteïdam 
'ontslagen en zal aldaar zijd ultgaanskas in öntvéng.-t nemen. 

Zijn gedrag in dé gevangenis was £oed. Hij v*as als; kleer
maker werkzaam*. 

Hij kan schrijven én spreekt Hoogduitsch. 

N°. 1372. « B A A L , Cck-ardus Jol ianncS; bud26jaar, 
boekbinder, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.70 meter, baar eu 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogéu blauw, neus spits, 
mond klein, kin 'rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond": - 9 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterddrüj 19 
April 1887 en door dat te Leeuwarden 23 Juni 1887 (in hooger 
beroep) beide keereh wegens diefstal telkens tot 3 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 22 April a. s. uït de strafgevangenis te Gfvningen 
ontslagen en moet alsdan naar de Rijkswerkinrichting Veen
huizen worden overgebracht. 

2'dn gedrag in de. gevangenis was redelijk. Hij is zser ge
vaarlijk en sluw. Hij maakte stroohulzen én vlocht spart. 

Hij kan schrijven. 

if°. 1373. W E B I Ï D , J a ü TJalling d e ; oul 59 jnnr, 
arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te 'Winschoten , lang 1.70 meter, haar bruin, wenkbr. 
blond, voorhoofd smal i oogen -blauw, neus gewoon , mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht lting, kleur gezond, 
mist een stuk van ëen zijner ;vingers: s-f-̂

1 

iy^lla 
msmmm 
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. Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 13 Sept. 
1879 wegens vernieling; 23 Sept. 1887. wegens oplichting j 
30 Nov. 1877, 30 Juni 1881, 16 Deo. 1889, 3 en 12 Dec. 
1891 telkens -wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 3 maanden, 
1 en 5 jaar ,-6 en 4 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wof dt 28 April a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst, zijner uitgaanskas naar 
"Winschoten begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroo-
hulzen en vlocht spart» . . . .:.;';-

Hij kan schrijven» ' ^ * --'•': ~--!-\- ~-v L: %-"•• 
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Y -̂N** 1 3 7 4 . ^ S t B F B W » , F r é d e r i k Chftrte»; oud 51 jaar, 
schrijver, Vngehüwd pBoomscti-Katholiek , geboren te Botter-
dam ,a zonder f"va8te-woonplaats, lang 1.66 meter, haar en 
iwenkbr.vbruin ,* voorhoofd.-rond, oogen blauw, neus/spits, 
•tnond: klein , ;kin :rond.;. baard zonder, aangezicht rond , kleur 
(gezond;— *M £ja icofc «t . -.-.-. - : 
E&Wërd veroordeeld :'1!loor het provinciaal gerechtshof in Gel
derland, 2 April 1872 wegens valschheiden oplichtingjdoor 
hetzelfde 'bof 22 Januari 1863 j door de rechtbank te Arnhem 
^^NoV^-lSSO -en door het gerechtshof te Amsterdam 6 Mei 
1885 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 8 en 6 jaar 

stuchthuisstraf •, 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en 8 
jaar.dtuohthuisstraf. . _.-_ .. Ĵ,*. . ^ • 

ti jHij-.wordt 6 Mei a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Purmerend begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever 
ïwerKzaani.**ifc-3fesfiS-^i3ffi-a.ï , YJSfk'-JZlür-X ~'. I . -C 
•v^ij^ann; 'schrijven.! ' 

Ut ^^37Ó.-iTBACJBÜII, J a n W i l l e m , oud 61 jaa'r, lint-
zagóV f ^ h o w d J* Roömsch-Kathóliek ,- geboren te Heek, zonder 

î Vaaté iw.oónplaats,Hang 1.75 meter, haar, rweukbr. en bogen 
-^rijs,"-cyQorboofd :hoog, neus lang, mond gewoon , kia rond, 
knevel grijs, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

™Wërd veroordeeld :'door het gerechtshof te Amsterdam•', 12 
^.Maart-1890 en 4 Nov. 1891 wegens diefstal, respectievelijk 
"Hot 1 'jaar en' 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 7.Mei a.s. uit de strafgevangenis te .**Hertogen-
lló'sch 'ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
.naar Amsterdam begeven. j 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij zaagde hout 
én maakte blokken. - , ! __.« ^ , -— «_;;, „« 

öi^jHtjekan schrijven.^ ,i [ ; , ^ .*•;.#- - j - . -.,•>» 
>3ÖÖÏ' \ t'fi- :̂*; -.'IJJIGÖW U9 n&mï s&hxiï .-K".J %&ttl , n r '

r ; r - : : i i 
'^u^Vll376.-;)lJftOinLElB,,;ï]Jacobn8.KicolBB», oud ,39-jaar, 
^metselaarï-ongehuw^irjiProtestantjigeboren; te. .Sluis,"laatst 

£* & 
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gewoond.,hebbende ,?te Sojtterdam, *lang*'£.78 j meter, haar, 
-vehV.br.,en pogen, bruin, voorhoofd|neus en .mond gehoon, 
kin. rood,, baard 'zonder, Aangezicht -ovaal *-- kleur.-'gezond^ — 
- -Werd -veroordeeld: door de rechtbank te Alkmaar-14 Juli 
4888 wegens oplichting;~ door'die "té1 Amsterdam -23 Oct. 1884 
wegens bedelarij en laudlooperij;. door het gerecbtsbo£|||&: 
..^Grayenjttagejö Oei, 1891 met_ bevestiging vaa eeq.?vonnis 
iier.rechtbank ;teJM4deljiufg-dd.-25 Augi?189J , jegens >̂p-
iiebting^. respectievelijk tot ;2 ja^Jgeyangemsstraf, 6 maanden 
gevangenisstraf \ met .last ctoj^jDpzen^Bgr 'SÏa|^ei bedelaars
gestichten en % jaar geyangenrès^ai^ira**^ r*u*;:»§ c-. | 
• -Hij 'wordt 8 ̂ fö^A^^r^de strafgeva'tf^enis te UQfavènhag* 
ootalagen en zal aldaar zijn üitgaanskas in öhtvarigkt nemen. 

. "Zijn gedrag r in :_de gevangenis ;?was "zeer rgoëd ,' doch 'hij is 
sluw; Hij ploosliricot. ^ttéVsó^ 1?*""̂ ••'*•. '-"- - : 

. Bij kan-schrijven. ! •'-:** |?| " r ^ f 
ï " ' £ j ; '"•"'.'. .',.'' T'-- ': " '"' :.-:.':•---,->' :T -~^ Hg v BÉ "-'•'- "'• ' \ SÉ&* : • 

N°. 1377. JLÉBPWEN, Cornell» Dirk Jansen Tan; 
oud 37 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te tien
den ," laatst gewoond hebbende te Teterin'gen, lang L80 meter, 
haar wenkbr. en oogen'bruin, vóórboord3smaJ , neus groot, 
.mond klein^ &n^ite,fbMrd rz^ — 
i ̂ Werd'Ï^Meï^lfe'door het gOTechtshófte 'sHertogenbösch 
, wegens-moord er^moedwilhge ïnróhandgling \ibi Iftjaartücht-
huisstraf veroordeeld.^ ïü&jt: ïfalw Sdö&ti&^^fitfyKi •̂ •v' 1 

ï o f l ^ g i i n W ^ 
' W a g e n i n £ e ^ S ^ Y ^ | $ o $ ^ ^ ^ 
diairp geïaDgeniwfiatpn^ ^ ji ;?q 

-werkzaam.^K^^T^^M^S' ?^ ^^imfe?' jnèbfethmA ixtin 

^xk°. 1378- .^FM» ; Kmanuel, oud ï2l ^ J ^ r » ^ « ï m a n , 
ongehuwd, Israëliet., geboren en laatst gehoond hebbende te 

V A msteroam 

#baard ;zondei, 

d522 ffl&T;il SSSjeMJóor^e^reclitbankjte ^A-DiBt̂ rgajn ,28 .̂ AprU 

-vehV.br
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j 1891, wegens diefstal, respectievelijk tot H n 2 jaar g e -
I vangenisstraf. 

Hij wordt 19 Mei a, s, uit de strafgevangenis te Utrecht 
I ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 

Amsterdam begeven. S5ö» 
Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij plakte doosjes. 
Hij kan schrijven. 

N \ 1379. B U J T E W E G , Franelscus J a c o b u s Her-
m a n o s ; oud 42 jaar,schippersknecht, ongehuwd,Protestant, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Leiden j lang 1.68 
meter, baar rossig, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen 
blauwi neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur, gezond: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-
." holland 7 Sept. 1871 en 9 April 1875;.door bet gerechtsbof 

te 'sGravenhage 12 Aug. 1880 en 27 Mei 1886, telkens we-
gen3 diefstal, respectievelijk tot 2 en 4 jaar .gevangenisstraf, 
5 en 7 jaar tuchthuisstraf.vy*. Br-, : 

Hij wordt 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Zceuioarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leiden hegeven. ., | H 3 S | ..,, . • , _.-" "-'''.. . 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1380. HALLEN, P e t e r J o s e p van d e r ; Belg, 
oud 63 jaar , zaakwaarnemer, ongehuwd, Roomacb-Katholiek, 
geboren te Mechelen (België) laatst gewoond hebbende te 
Opgrimby (België), lang 1.76 meter, haar en wenkbr. zwart, 
voorhoofd laag , oogen-blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kieur gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te 's Her togenboscb 
8 April 1891 wegens diefstal en 12 Oct, 1892 wegens op
lichting , respectievelijk tot tweemaal eenjaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 Mei a.s. uï tde strafgevangenis te's Hertogen-
bosch ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks 

\ gebracht. v?Vr £V*&~-'~ •'• * ^ v c : * i ï ' : 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed.1 Hij was met huis-
Ë dienst belast. 'IA'- ^^M^i^^^^^ê^'^.^^^f-^tki'''. 

Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen. 
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•a N \ 1381. MOUME, KTledrlch;.bijgenaamd Gustaaf Meijer, 
oud 41 jaar, tuinman-, .ongehuwd , Protestant, geboren, te 
Wammen,.zonder vaste woonplaatsy lang .1*70 meter /baar .en 
wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus ge WOOD , 
mond groot, kin rond, baard zonder^ aangezicht ovaal, kleur 
bleek: — ,"l • -

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid
holland, 16 Oct. 1874; door dat 'in Gelderland 4 Maart 1875 
en door het gerechtshof te Arnhem 31 Mei 1381, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk.tot 5 , l.en 14'jaar tiichthuisstraf- ' 

Bij genoot 6 weken afslag, vis na gratie bekomen te hebben 
17 jMaarfc jl. uit de strafgevangenis te.Leeuwarden ontslagen 
en als vreemdeling over de grenzen des.Bijks gebracht.-

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

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. •-- : ": 

M°. 1382. BAS, KLISABBTH; oud 55jaar,naaister, weduwe 
van P. J. KEES, Roomsen-Katholiek, geboren te Budel, laatst 
gewoond hebbende te Heemstede, lang-1.57 meter, haar en 
wenkbr. bruin-grijs, voorhoofd, neus ep mond gewoon, pogen 
blauw jj \w spits, aangezicht brééd , kleur bleek : — 

Werd 13 t)ec.;1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht 
•wegens medeplichtigheid aan moord tot levenslange tuchthuis-
straf veroordeeld. . ' . . . , . - " ' . . '^ 

Bij Kon. besluit dd. 2 Sept."1891 N°. 46, de levenslange 
tuchthuisstraf zoodanig gewijzigd, dat zij op 11 Juni 1897in 
vrijheid moet ."worden gesteld. ,'..!£,!.,',„... •* ." 

Zij is, na gratie bekomen té nebben Van bet'nóg onvervuld 
gedeelte der gewijzigde straf, 17 Maart jl. uit de strafgevangenis 
te Qorinchem ontslagen en sal ziehier ontvangst harer-uit-
gaanskas naar Haarlem begeven. 

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

Zij kaq schrijven. OTf' 

. I{«.,.1383l..>1iHlJEPIlEi,-.sl>anIel Jobaones ; oud -64 jaar, 
'BJQU^fcloDjgtói^ 

Twaalfde jaargangJzptfZf. - « $ S g $ 3 R ! ^ H ^ S ^ 
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woond hebbende Ie Amsterdam j- 'lang 1.65 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw.",neus lang, mond 
gewoon , kin spits, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — - < - ' . , • • . , _ . 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, 
23 Maart 1846 wegens brandstichting; door de rechtbank te 
Amsterdam 18 Aug. 1869 •wegens het zich'aanmatigen van 
eene openbare bevoegdheid;-door het .provinciaal ;gerechtahof 
'in Noordbrabant 14 Dec. 1875 wegens diefstal;' door .het ge-
rechtsbof te Amsterdam 29 Oct. 1878 wegens .verwonding; 
door dat te Leeuwarden 16 Juli 1885 wegens diefstal ^respec
tievelijk tot 15 jaartuchthüisstraf, .3 maanden én 1 jaar .celstraf, 
5 jaar gevangenisstraf en:8 jaar tuchthuisstraf. \"'-"-

.Hij genoot 31/, maand afslag, is 1 April jl.'uitide strafgevange
nis te Leeuwarden ontslagen en zal zicb ter ontvangst zijner 
uitgaanskas naar Grijpskerk begeven. 

.Zijn -gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als 
•wever werkzaam. ', . u' '., ' , • , - ' " ' 

Hij kan schrijveD. " ] : •', :• :.y £,.•-. 

K°. 1384. SWOEK, G er rit; oud 61 jaar, schoenmaker, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Crorincbem , laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar èo /wënkbr. 

.grijs, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus en mbrid groot, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal T kleur gezond: — 

.Werd veroordeeld: door de rechtbahtte'Amsterda'mlSDec. 
1889 en door die te 's Gravenhage 18 Jüni'1892 wegens'dïéfstal, 
respectievelijk .tot 2 jaar en 4 maanclen,HBn4 jaar gevangenisstraf. 

> :Hij .wordt 1 jum'.a. s. uit de iatbtfgevangènls te BÏ eda ont
slagen en zal zich .ter .ontvangst zijner ,uitgaanskas haai* Arn
hem begeven. .<• nc^rt^sfc?gy!tiii?^;

 :SV«'B"S c-:Ó 
'•'•Zijn 'gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij .was als schoen
maker werkzaam. ' \" l 

•Hij kan schrijven. . .*?;.; ^iè'-UT^' ?*? 

'NV 1385. ''VliET»™AVnM^ 
'koffietuiabediende V gèiicheideDJ^Protestant;; tebor5n.vtejëneek , 
laatst 'gewoond hegbende ̂  te r.Amsterdam , langs J.«6$ meter , 
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haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smalr.oogen blauw, neus 
lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: —• t . .,_: . v.;, . •... ->; . 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 15 Oct. 
1881 •wegens misbruik-van vertrouwen; door het gerechtshof 
te Amsterdam 19 Dec. 1883/wegens bet namaken van briefjes 
van door.de *wet bekrachtigde banken en het gebruik maken 
daarvan-, respectievelijk tot 2 maanden celstraf en 8 jaar tucht-
buisstraf. , • _. .V-... 

Hij genoot 61/J maand afslag r wordt 1 Juni a. g. uit de straf
gevangenis . te ' Leeuwarden "ontslagen en" zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar.Grouw, gemeente Idaarderadeel begeven» 

Z y n . ^ d r ^ - i n de gevangenis was vrij goed. 'Hij was barbier. 

"Hi j Kan;vschrijven. '*r' ;-':ï" ' ''" " ' 

N°. 1386! P R E E , Gcrardus - Wi lhe lmus de ; oud 
28 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en kin spits, 
mond klein ybaard zonder , aangezicht ovaal, kleur bleek: — 

"Y êrcï veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 2 
April 1889; door de rechtbank te Amsterdam 26 Oct. 1882, 
2 Sent. ,1887 en 21 Mei 1891, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 18 maanden, .tweemaal 1 jaar en 2 jaar gevau-
genisstraf..' *. ' ~oL\~' ~." * "-. 

Hij wordt 5. Juni a.-s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen ,en zal zich ,ter ontvangst,zijner uitgaanskas: naar Am
sterdam .begeven. "_ T-' r '" [". ri ,.,.-, . \. T.'r, r ' j 

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

N°. 1387. F I L E E , J o h a n n e » ; oud t 21 j a a r , arbeider , 
ongehuwd, Protestant/geboren te Zonnemaire, laatst gewoond 
hebbende té 'Zierikze^eV^lang'-liöl^meter^Éaar', Wenkbr-'en 
oogen 'bruin ,I;voorboófd hoog Vheuaénmönd gewoon, kin'rond, 
baard zónder &l aangezicht ovaal ; ;kleur gezond 's"^*X*-§3«éi*>? 

door.de
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'Werd veroordeeld: door de^rechtbaa*fc*te.;Zterikze8\ 13 .Juni 
1890 en door het gerechshofte *s Gravenhage ,9 Juni 1892, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar èri-6;maandenén'l 
jaar, geyangenissjraf. . . f g j 

'H i j wordt 13 Juni a;B.uifcdeBtrafgevangenis:to*${jrrav6nha$e 
ontslagen en zal aldaar zijn mitgaanskas in ontvangst nemen. 

,Zjjn. .gedrag in de£evang$üïs^?as£oed. 5jyj.^jiaj^te^naatten. 

;HiJ t a n schrijven, ;.'_-. x \ '* .. , •ti'.^n 

N-.n388.^ KLERK* , Hendrik ^oud 35 jaar ^schipper", 
ongehuwd, .Roomsch-Katholiek ,-geboren, te Oudshoorn, laétst 
gewoond hebbende te .-.Bodegraven, lang. J..62 meier;, haar, 
wënkbr. en oogen bruin -, voorhoofd hoog,'neus en 'mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 'kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te "VGravenhagè 
18 öct. 1883t,en door de rechtbank te 's Gravenhage 29 .Juni 
1891 -, wegens^diefstal, .respectievelijk tot 8 jaar tüchtliuisstraf 
en 2 jaar-gevangenisstraf. ' " A " ". ,\.'*".•* ., J . 'r 

Hij 'wordt 14 Juni a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leiderdorp begeven..,,.,( , -

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

Hij kan.schrijven. • , ;r-.;;:,-'-r-T-~ ...?, " -"—".".'. •'. 

N°. 1389. GEftBlTS , Lodewyk , XI col aas ; oud 18 jaar 
schoenmaker, ongehuwd, Rooihsch-Katholiek/gebofen en laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage,lang 1.56 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewooni^öogen 
grJLJs.,, kin eni.raangezicht rond ^baaxdjsonder, kleur,gezpnd:^— 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te, -*s;Gravenbage jl7 
D.ec.ïl888, 12 Dec. 1889, 9 April 1891 en 9 Juni 1892 telkens 
wegens .diefstal, Respectievelijk tot 14 dagen en driemaal tot 
1]jaa't1 ̂ gevangenisstraf.' i^ö3^s.fö>T»., Sa£vjp^§ Sb¥-I -^/l 

.psHïj^ojdt ,^4/Jj^yiSp..uitj.de strafgevangenis te Brsda^ont-
s^gen^lriiZaUzicÜte^ptóangs^yner uitgaanskasjiaar 's gra
venhage : i>egey4n j | | i j | ^^ 

uitj.de
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Zijn gedrag in <le gevangenis was goed. Hij was schoenmaker. 
Hij kan schrijven. 

N°. 1390. P L E K E T , J o c h e m ; oud 32 jaar, schipper, 
ongehuwd. Protestant, geboren te Blokzijl, laatst gewoond 
hebbende te Meppel, lang 1.71 meter , haar en wenkbr. blond , 
•voorhoofd hoog, oogen olauw , neus groot, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht plat, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle4 Juni 1891 
wegens oplichting en door het gerechtshof te Arnhem, 24 Aug. 
1892 wegens diefstal, beide leeeren tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te 's Bertogen-
bo&cfl ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. . • 

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

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Wilhelmus of Willem Advianus Langelaan, zeevarende, 

geboren en laatst wonende -te Amsterdam ; 
Signalement: 

vader: Arend; moeder: Catharina teaule; burgerlijke staat: 
gehuwd; ouderdom: 45 jaren; lengte: 1.74 meter; baar: 
bruin; wenkbrauwen:blond; voorboofd: rond;oogen: blauw; 
neus: gewoon.; mond: groot; kin: spits; aangezicht: ovaal; 
kleur: gezond; godsdienstige gezindheid: RoowschCatholiek; 
geen bijzondere kenteekenen; 

Het Bestuur.der strafgevangenis te Leeuwarden; 
Gezien bet besluit van don 'Minister van Justitie, dd. 

5 Mei 1893, 2de afdeeling B , n°. 1431 luidende: 

DE MINISTER YAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan verzoekschrift; | 
Gezien het advies van het College van Regenten over 

de gevangenissen te Leeuwarden en de daarbij overgelegde 
stukken; ' : --*"*> y* •**•." . • 

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

-Heeft goedgevonden':'&?-: ^ r & ï É £»-$^££ 

1°. te' besluiten , dat 'JFiMtflniW^ ' 
laan, gedetineerd in de bijzondere strafgevangenis te Xeeutrar-
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0 
den, veroordeeld by arrest van het gerechtshof te Amsterdam, 
dd. 29 November 1886, ter zake van poging tot manslag, 
voorwaardelijk in vryheid zal worden gesteld ; 

2*. te bepalen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vijftig gulden te zyner 
beschikking zal worden gesteld by den burgemeester van 
Amsterdam. 

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

's Gravenhage, den 5den Mei 1893. 

'De Minister voornoemd, 

Gelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1889 (Staatsblad n . 1Ö7); 

Gehoord voormelden Wilhelmus of Willem Adrianus Lange-
laan, die, na gedane voorlezing van de artt. 15 en 16 van 
het "Wetboek van Strafrecht en van de voorwaarden, waar
onder zyne voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, 
heeft verklaard zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen 
gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Wilhelmus of Willem Adrianus Langelaan, voorwaardelijk in 
vrijheid. j 

Gedaan te Leeuwarden,'denUden'Mei 1893. 

Het Bestuur voornoemd, 
!'?-\: " f''e Voorzitter B- W. SEKVATIUS. 

£é Secretaris -V.'SLOTEBDTJCK. 

•:De straffcyd.zal verstreken, behoudens i e verleenen ver-
•mindering van straf ,*ffen 24 Janwari 1895. 
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te Kamen en in vereeniging gepleegd, den zestienden Juni 
aanstaande voorwaardelijk in vrijheid zal worden gesteld; 

2". te bepalen, dat van dfi aan dezen veroordeelde toe-
behoorende aitgaanskas een bedrag van twintig gulden te zynei* 
beschikking zal worden gesteld bij den burgemeester van 
de gemeente Wildervank. 

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

. 's Gravenhage,. den 7den Juni 1893. 

De Minisier voornoemd, 

SMTOT. ' 

Gelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1889 (Slaalsbtad n \ 107); 
: Geboord voormelden Covnclis Worder, die, na gedane voor
lezing van de artt- 15 en 1b* van het Wetboek van Strafrecht 
en van de voorwaarden, waaronder zijne voorwaardelijke 
invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich sfciptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Cornelis Norder, voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Groningen, den 16den Juni 1893. 

Het Bestuur voornoemd, 
THIBME , Voorzitter* 

„ H |-t/.'«,*; • f , "j - .Jv VAK HOJÖTBH» Secretarie*':,<y* 

De straftijd zal verstreken, behouden? te verleenen ver
mindering van straf, de» 17den 'April 1894. -^ 
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Bericht yan voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Jlermamts ïïoogenkamj), schoenmaker T geboren tè Wisch en 

laatst wonende te Zevenaar; 
Signalement: 

vader: Johannes; moeder: Johanna Tangelberg; burgerlijke 
staat; gehuwd; ouderdom: 42 jaren; godsdienst: Rooiusch-
Katholiek ; lengte: 1.78 meter; haar en wenkbrauwen: bruin; 
voorhoofd: rond; oogen: blauw; neus en mond: gewoon; 
kin: rond; aangezicht: ovaal; kleur: bleek; zonder bijzondere 
kenteekenen. 

Het Bestuur der strafgevangenis te Arnhem; 
Gezien het besluit van don Minister van Justitie, dd. 

15 Juli 1893, 2de afdeeling B , n \ 222, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

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

Gezien de bij de gedane voordracht overgelegde stokken; 

Heeft goedgevonden"':'j * * tm*±\<rt* * 

1°. te besluiten, dat ffermanus JHoogenkamp, gedetineerd 
in de strafgevangenis te Arnhem, veroordeeld bjj vonnis van 
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de arrondissements-rechtbank aldaar, dd. 30 Juni 1890, ter 
zake van poging tot doodslag voorwaardelijk iu vrijheid zal 
worden gesteld; 

2 \ te bepalen, dat van drc aau dezen veroordeelde toe-
bcboorende uitgaanskas een bedrag van twintig gulden (f20.—) 
te zyner beschikking zal worden gesteld b\j den burge
meester van de gemeente Zevenaar. 

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

's Gravenhage, den 15den Juli 1893. 

De Minister voornoemd, 
* 

Sarn>T. 
Gelet op art. 5 van het Koninklyk Besluit van 17 Augustus 

1889 (Staatsblad n°. 107); 

Gehoord voormelden Hermanus Hoogenkamp, die, na gedane 
voorlezing van de artt. 15 en 1(5 van het Wetboek van Straf
recht en van de bepalingen, waaronder zjjne voorwaardelijke 
invrijheidstelling • is bevolen, heeft verklaard zich stiptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Hermanus Hoogenkamf), voorwaardelijk in vrjjheid. 

Gedaan te Arnhem, den 22sten Juli 1893. j 

Het Bestuur voornoemd, 
C. W. v. LIMBURG STIBUH , Voorzitter. 

NAHUYS , Secretaris. 

De straftyd zal verstryken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den 14den Juli 1894. 
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- N°. 1391. B H B K Ï I Ö t J T , JToaanne*; oud 45 jaar, riet-
dekker , gehuwd, Boomsch-Katholiek r geboren en' laatst ge
woond hebbende te Warmenhuizen, lang 1,72 meter ,haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, 
mond klem $ kin rond, baard zonder, aangezicht qva^al, kleur 
geiond: - ^ , . 

Werd 6 Pee. 1881 goor bet gereehtshof te Amsterdam 
wegens diefstal met geweldpleging tot 12 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. • j sSg! 

Bij genoot 6 maanden afslag, is 0 Juni jl. uit de strafge
vangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven., 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed, gij wasalsrouwer 
werkzaam. 

Hij kan sobrijven. 

N*. 1392. H O O T 0 , D a n i ë l C b r l s t o p h W i l l e m ; oud 
25 jaar, loodgieter, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon , kjn ronfl t baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: T-* 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
23 April 1884 en 17 Sept. 1885, wegens" diefstal; 1 Maart 
1887 wegens poging tot omkooping en 27 Juni 1889 wegens 
diefstal, respectievelijk tot tweemaal 1 jaar celstraf, 1 jaar 
en 6 maanden en 4 jaar gevangenisstraf. 

i Hij wordt 1 Juli a.s.. uit de strafgevangenis te V Grattnhage 
ontslagen en zal zien ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
.Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was berispelijk. Hij ploos 
tricot. 

Hij kan schrijven. 

K*. 1393. SCHOOL5UEESTEB, H a r e l ; oud 41 j aa r , 
koopman, gehuwd, Protestant, geboren te Biezelioge, laatst 
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gewoond hebbende te Hansweert (Kxuioingen), lang 1.68 
zoeter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd, neus en mond gewoon, 
oogen grijs, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Grarenhage, 
20 Febr. 1879, 12 Aug. 1886 en £6 Aug. 1891, telkens 
wegena diefstal, respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar 
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Juli a. s. uit de strafgevangenis te '* Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Hansweert begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij haspelde garen. 

" Hij kan schrijreu. 

N°. 1394. WlCllELUAlVSEItf, Budoïph Frans Johan 
Lodewyk ; oud 44 jaar, zonder beroep> ongehuwd , Prote
stant , geboren te Amersfoort, laatst verpleegd te Ommerschans, 
lang 1.50 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, 
eogen grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 15 Sept. 
1881 wegens bedreiging met brandstichting en 4 Oct. 1883 
wegens opzettelijke brandstichting, respectievelijk tot 9 maanden 
celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 6 Juli a. s. uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal aldaar zijn uit
gaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1395. BECK, Dirk; oud 59 jaren , koopman, weduw
naar , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
*s Gravenhage, lang 163 meter, haar enwenkbr. grijs, voor
hoofd , neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 
8 Maart 1858, 15 Dec. 1862, 16 Maart 1882, 25 Oct. 1890 
en 19 Aug. 18'J2 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 
maanden celstraf, 2 jaren gevangennisstraf, 15 dagen celstraf 
en 2 maal 1 jaar gevangennisstraf. 

Hij wordt 4 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas Daar 
's Gravenhage hegeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte passement. 
.H i j kan niet schrijven. 

N°. 1396. B A I J E T , Hendrik; zich noemende Hendrlkns 
l lermanns; oud 20 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Roomsen-
Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam , 
lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, 
oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zouder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 20 
Sept. 1888, 10 Oct. 1889 en 11 Juli 1891 telkens wegens 
diefstal; respectievelijk tot 6 en 18 maanden en 2 jaren 
ge v an gen isstr af. 
. Hij wordt 5 Aug. 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, 

i fHtj -kan schrijven. , **, . , , - j ; . f.;. . . 

i K°. 1397. KIT AAST, Jacobus d e ; oud 35 jaren, koop
man ,* ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Haarlem, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.53 meter, 

Geheim 'Register*. 
Twaalfde jaargang. (Achtste f aflevering.), 
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haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 16 
en 21 April 1884 wegens diefstal; door dat te 's Gravenhage, 
6 Febr. 1890 wegens verduistering en 14 Dec. 1889 wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 en 2jaren, 6 maanden en 3 jaren 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is opposant. 
Hij maakte matten en breide netten." 

Hij kan schrijven. 
• » 

N \ 1398. STEENKAMP, Jacobus Ernst;oud28jaren, 
smid, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.59 meter, haar 
en wenkbr. rossig, voorhoofd hoog, oogen bruin ,' neus en 
mond gewoon, kin rond, baard rossig,' aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage 
wegens medeplichtigheid aan diefstal en door het gerechtshof 
te 's Gravenhage 10 Nov. 1892 wegens diefstal telkens tot een 
jaar' gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te %s Qravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 
Hij kan schrijven. 

N°. 1399. MASSIJÖB, J e a n P i e r r e ; oud 35 jaren, timmer-
mad, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
23 Mei 1882 en 25 Sept. 1888 wegens diefstal en afpersing 
respectievelijk tot 2 jaren celstraf en 5 jaren gevangenisstraf 
en heeft verder nog eaDige straffen beneden het jaar ondergaan. 
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Hy genoot 3 maanden afslag, wordt 22 Aug. a. s. uit do 
strafgevangenis te Arnhem ontslagen en moet dan nog eene 
gevangenisstraf van 2 maanden ondergaan, hem door de recht
bank te Amsterdam opgelegd den 24 Aug. 1888 ter zake van 
mishandeling en wederspannigheid en zal zich dan ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer sluw 
doch doet zich voor onnoozel te zijn. Hij maakte passement. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1400. HEETEN GBBRTRUIDA DEN ; gescheiden huïsvr. 
van P. J. J. THEUNISSEN; oud 52 jaren, wasoh vrouw, 
Protestant, geboren te Moliszand, laatst gewoond hebbende te 
Rotterdam, lengte 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, 
voorhoofd rond , oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 13 Juli 
1877, 29 Aug. ea 20 Nov. 1879, 7 Oct. 1880, 9 Jan. 1883, 
28 Febr. 1884, 28 Juni en 3 Nov. 1887, 18 April 1889 en 
23 Oct. 1890 en door het gerechtshof te 'sGravenhnge 25 
Febr. 1892, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maai 
2 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 6 maanden en l!/i jaar 
celstraf, 6 weken en vier maal 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 27 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Haar gedrag was goed. Zij verrichte naai- en breiwerk. 

Zij kan schrijven. 



• • ^ ; : : " -
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V;;Ts°. 1401. BCÜÈPEfcS , Termerus Hendriks ; oud 54 
jaren, kunstdraaier, ongehuwd, Protestant, geboren te Hoornster-
zwaag,'laatst gewoond hebbende te Donkërbröek, lang 1.71 
meter, fiiwr en.wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard zouder, aangezicht ovaal, 

• kleur gezond, is kaalhoofJig : — 
..Werd Veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden , 

31 Mei 1871; door de rechtbank te Groningen, 27 Dec. 1888, 
wegens diefstal; 13 Jan. 1888 wegens bedelarij; door die. te 
Heetenveéri, 3 Aug. 1891 wegjèns diefstal van vee.in de weide, 
respectievelijk tot 10 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar en 4 maanden 
celstraf, .12 dagen hechtenis met last tot opzeoding naar de 
bedelaarsgestichten en 2 jaren gevangenisstraf. 

Bij is 18 Aug. jl. uit de strafgevangenis te Groningen ont
slagen -én zal zich ter' ontvangst zijner üitgaaoskas naar 
Dönkerbroêk begeven. 
' 2ijn gedrag ïn 'de gevangenis was goed. Hij is sluw. Hij 
maakte matten'. ' . 

Hij kan schrijven. 

\Nv ï-^02. WJERFF, Mlone Lleawes van der; oud 56 
jaren, koopman, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende, te Dockum, lang 1.70 meter, haar, wenkbr., 
oogen en baard.grijs, voorhoofd hoog, neus spits, mond klein, 
kin rond, aangezicht lang, kleur bleek, heeft een kort rechter
been: — -"-..». 

"Werd .veroordeeld : door het provinciaal gerechtshof in Fries-
land, 22 Mei en 12 Juni 1871-, door het gerechtshof te 
Leeuwarden, 4 Mei 1893 in hooger beroep, telkens wegens 
diefstal j respectievelijk tot 5 en 7 jaren! tuchthuisstraf en 3 
maanden gevangenisstraf. 

Hij is 22 Aug. jl. uit de strafgevangenis te Groningen ont
slagen. ,en zal zich Ier,.ontvangst zijner uitgaanskas naar 

^Ppc^B^BBi iéVen . -^^^ ; !^^^ . -fTtéf ft 
'i-Zijn gedrag in de gevahgenia'waS goed. Hij maakte matten.' 

S « ® R S i ? ^ * r * - (Negenfde aflevering.) 
•JTusaoJféUjaargang. v ° ° 

i » 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i ' ' ' ; - - -
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. N°. H03. MXOEX, Marcos van der; oud 36 jaren, 
•werkman, ongehuwd, Protestant,'geboren te Lekkerkerk, 
laatst gewoond hebbende'te Kutterdam, lang1 1.64 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd en kin breed,oogen blauw, 
neus gewoon, mond groot, baaid bruin, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 25 Aug. 
en 24 Sopt. 1891 wegens diefstal, tweemaal tot 1 jaar ge
vangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij verleésde erwten. 
Hij kan schrijven. 

,N°. 1404. BREXRELEN, Paulu* van- oud 26 jaren, 
varensgezel, ongehuwd, Koomsch-Katholiek,gaboren en laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, laog 1.54 meter, haar en 
•wenkbr. blond, voorhoofd boog, oogen bruin , neus groot, 
mond gewooa, kin rond, baard aonder,. aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld : door da rechtbank te Rotterdam, 26 Nov. 
1885, wegens diefstal; 16 Aug. 1889 en 19 Juni 1890 wegens 
landlooperij f door het gerechtshof te 's G-ravenhage 23 April. 
1887 en 20 Juli 1892 wegens diefstal en 19 Mei 1892 wegens 
verduistering, respectievelijk tot 1 maand celstraf, tweemaal 
3 dagen hechtenis met last tot opzending'naar de bedelaars
gestichten, tweemaal 1 jaar en eens 2 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen>eu-zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begaven"/-'-1*-*" -"5T*̂ ; 

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

'N0 . 1405."' COJÜTGRIJTP , Jacobu»; oud 49 jaren, timmer
man , gehuwd, Protestant, geboren te Eïarliogen, laatst ge
woond hebbende .te Amsterdam , lang 1.66 ,meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal; kleur 

-gezond; — % r-'.t - ,. . ' r; , ' : , ' - ;-vWvi--V. •«. •"-
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"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
18 Maart 1885 en door de rechtbank te Amsterdam, 11 Febr. 
1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden 
celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Sept. a. s. uit de strafgevangenis t&'sGratcnkage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij haspelde cocos. 
Hij kan schrijven. 

N0. 1406. HOER, Lammert d o ; oud 51 jaren, tuinman, 
weduwnaar, Protestant, geboren te Naarden, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 24 Oct. 
en 30 Nov. 1888 en door het gerechtshof te Amsterdam, 7 April 
1892, wegens diefstal, telkens tot één jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 27Sept. a.s. uit de strafgevangenis te UGravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goei. Hij weefde matten. 

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Wijbe Postema, vroeger borstelmaker, geboren te Sappemeév, 

laatst wonende te Hardeiivijk; 
Signalement: 

vader: Jan Postema; moeder: Grietje Stukje; nationaliteit: 
Nederlander; burgerlijke staa': ongehuwd; godsdienst: Pro
testant ; ouderdom: 44 jaren; lengte: 1.71 meter; haar en 
wenkbrauwen : blond; voorhoofd: hoog; oogen : blauw; 
neus: groot;.mond: gewoon; kin: rond; aangezicht: ovaal 
zonder baard; k'eur: bleek; gewone taal: Nederlandsch; 
bijzondere kenteekeneri: kaalhoofdig ; 

Het Bestuur der' gevangenissen te Grotringm; 
Gezien het besluit van den-Minister van Justitie, dd. 

12 Augustus 1893,'2de afdeeling B , n". 159, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het 
College van Regenten over de gevangenissen te Groningen A 

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

Gezien de bij de gedane voordracht overgelegde stukken; 

j f * Heèffc goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Wijbe Postema. f gedetineerd in . de 
strafgevangenis te Groningen t veroordeeld Vu vonnis van. d6!, 
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arrondisseinents-rechtbank te Zwolle, dd. 21 Maart 1889, 
ter zake van mishandeling den dood ten gevolge hebbende, 
gepleegd tegen des daders echtgenoot, voorwaardelijk in 
vryheid zal worden gesteld; 

2 \ te beslissen, dat van do aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van honderd vijftig gulden 
(f 150.—) zal worden overgemaakt aan den burgemeester 
van de gemeente ffoogezand, ten einde naar gelang van 
gebleken behoeften ter beschikking van den veroordeelde te 
worden gesteld. 

3°. . .te bepalen dat het verblijf ^n de gemeente Harderwyk 
aan den veroordeelde wordt ontzegd. 

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

's Gravenhage, den 12den Augustus 1803. 
De Minister voornoemd, 

SMIDT. 

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

Gehoord voormelden Wijbe Postema, die, na gedane voor
lezing van de artt. 15 en 16 van het Wetboek van Straf
recht eri van de voorwaarden, waaronder z*yne voorwaardcly kc 
invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich stiptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
JFijhe Postema, voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan to Groningen, den 18den Augustus 1893. 

Het Bestuur 'voornoemd, 
THIEME, Voorzitter. 

J. VAN HOUTEN, Secretaris. 

De straftyd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den Men Januari 1895. 



4 
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. £°.1407. WELBERGEN, Tennis ; oud 43 jaar, brood* 
bakker*\ongehuwd, Protestant, geboren te Apeldoorn, laatst 
gewoond hebbende te Twello, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoqfd hoog, oogen blauw, neus. en mond gewoon, 
kio rond/t'fard zouder,'aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
*;, Werd 21. November 1873 bij sententie in apel van het Hoog 
militair gerechtshof in Nederlandsen-Indie wegens moedwillige 
brandstichting tot 20 jaar tüchtbuisstraf veroordeeld. 
, Hij genoot 6 maanden afslag,- is 27 Augustus jl. uit de 

strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uïtgaansk'as naar Apeldoorn begeven. 

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

Hij kan schrijven. '. ' 

N». 1403. AWEtf, Wijnand van; oud 30 jaar,kantoor
klerk, geboren en laatst -gewoond hebbende te Dordrecht, 
ongehuwd, Protestant, lang' 1.69 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd, neus en mond gewöoo , oogen gri}3, kin 
rond, baard -zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, is doof: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's GraVenhage, 
10 October 1889 , wegens oplichting, 12 December J891 we
gens verduistering èn 21 Juli 1892 wegens valschheid in ge
schrift en het.opzettelijk, gebruik maken daarvan , respectieve
lijk tot 1 jaar en 6 maanden, 6 maanden en ljaar gevan
genisstraf. 

.Hij wordt 3 October a.s uit de strafgevangenis te xsSertogenbosch 
ontslagen en zal zich ter ODtvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. • 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is gedurende 
zijn straftijd wegens ziekte op de ziekenzaal verblevem 
- Hij kan achryven. *" • ",\.'i i^ • . 

. K«. 1409. GROOT f Huig d e ; oud 38 jaar, varensgezel 
weduwnaar, Protestant, .geboren te Oud-Beijerland, laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.72 meter, haar en 

Qeheim; Register, 
Twaalfde jaargang. (Tiende aflevering.) 
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wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw,neus en mond 
groot, kin spits, baard zondor , aangezicht ovaal, kleur ge
zond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Dordrecht, 18 Jan. 
1889, door die te Rotterdam, 7 Juni 1890 en 24 Maart 1892, 
tweemaal wegens diefstal en eens wegens verduistering, res
pectievelijk tot 6 maanden, 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 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.was als,blik
slager werkzaam^ 

Hij kan schrijven. 

N°. 1410. MUMSTEREIFEL, Belnold; oud 26 jaar, 
schoorsteenveger, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 
Keulen, zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar en 
wenkbr. zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen 
bruin, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Roermond, in 1890, 
wegens wederspannïgheid, door die te 's Hertogenbosch 20 
Sept. 1892 - wegen3 vernieling, beiden keeren tot 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 5 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des rijks gezet. 

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

Hij Jcan schrijven. 

N \ 1411. BEEKV'Hendrik; oud 44 jaar, werkman, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Hof van Delft, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar, wenkbr. 
en* oogen bruin, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon^ 

Ü n rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
Werd veroordeeld : door bet gerechtshof te 's Gravenhage, 

7 Juni 1879 en door de rechtbank te 's Gravenhage, 24 Oct.' 
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1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuis-
straf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Oct. a. B. uit de strafgevangenis te ** Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Delft begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1412. G I J Z E O T J , Sa ra Maria; oud32jaar, dienst-
oode, ongehuwd, Protestant, geboren te Leiden, laatst ge
woond hebbende te Delft, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. 
bruiD , voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage 8 Maart 
1889 en 27 Oct. 1890 en door het gerechtshof te *s Gravenhage, 
15 Dec. 1892, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 
maanden en tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 12 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1413. NIJHUIg, I . amber tus ; 'oud 47 jaar, werk
man , gehuwd, Protestant, geboren te Avereest, laatst ge
woond hebbende te Alkmaar, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus plat, 
mond en kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 
in hooger beroep, 22 Nov. 1887 wegens verduistering; en 
'door de rechtbank te Alkmaar, 5 April 1892, wegens dief
stal , respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 17 Oct. a. s. uit de strafgevangenis ;te Utrecht 
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ontslagen en zal zich ter ontvangst.zijnér uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. " . :.. i1 • 

Zijn gedrag in de gevangenis -was zeer good. Hij maakte 
matten en breide netten. ._ . H | 

Hij kan schrijven. 

U°. 1414. TAPPER», Raih, eigenlijk genaamd Peter 
TA.PPËRS; oud 30 jaar , zonder beroap, ongehuwd, Roomsch-
Katboliek, geboren te Rheden zonder va3te woonplaats , -lang 
1.69 meter, baar enweukbr. bruin, vourhoofd rond, oogen 
grijs, neus en mond gewoon,-kin rond, baard zonder, aan-
"gezicht ovaal, kleur gezond: — I -

Werd veroordeeld; door den krijgsraad in het 3de militair-
arrondissement dd. 25. Juni 1888, ter zake van diefstal-, tot 
1 jsar gevangenistraf on ontzegging van het recbt oen als 
militair te dienen gedurende 5 jaar; door de rechtbank te 
Arnhem van 4 Oct. 1892 wegens diefstal, tot 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 18 Oct. a. e. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij {plakte 
zakjes... 

Hij kan schrijven. 

K°. 1415. KISSINC, Anfoon; oud 48 jaar, grondwer
ker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst ge
woond hebbende te Maastricht, lang .1.67 meter, haar, 
wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd hoog, neus en mond ge
woon , ' kin rond, baard zooder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond : — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Maastricht 7 Jan. 
1859 en .13 Nov. 1867 wegens diefstal, door bet provinciaal 
gerechtshof in Overyssel, 23 Maart 1869 wegens diefstal en 
15 Juni 1869 wegens gewelddadige wederstand en door de 
'rechtbank te Zutpben 5 Oct. 1892, wegens oplichting, res-
'pectievelijk tot 20 maanden opsluiting in een rijksopvoedings-

gesttcht, 6 maanden celstraf, tweemaal 6 jaar tuchthuisstraf 
en .1 Jaar gevangenisstraf... .. .-." .„ _'.. — 
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" Hij wordt 20'Oct. a. s. uit de strafgevangenis te V Hertogen* 
botch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans
kas naar Vucht begeven. 

Zijn gedrag ia de gevangenis was goed. Hij waa bélpêf in 
de keuken. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1416. K O S T E R , E r n s t d e ; oud 35 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Muntendam, laatst ge
woond hebbende te Veendam, lang 1.54 meter, haar en 
wenkbr. donker blond, voorhoofd rood, oogen brein, neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur bleek, de vingers zijner rechterhand zijn ver
minkt: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 11 
3?ebr. 1881 en 2 Aug. 1884, wegens diefstal, door het ge
rechtshof te Leeuwarden, 29 April 1886 wegens aanranding 
op den openbaren weg en door de rechtbank te Winschoten, 
9 Oct. 1891, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maal 1 
jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij weefde pas
sement. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1417. JOXR5IA1V, G e e r t ; oud 39 iaar, arbeider t 
gehuwd, Protestant, geboren te Knumatil, laatst gewoond 
hebbende te Groningen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus en mond 
gewoon , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Groningen, 28 Juni 
1888, en door het gerechtshof te Leeuwarden 1 Oct. 1891, 
in hooger beroep, wegens diefstal, telkens tot 2 jaar gevan
genisstraf. 
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-. -Hij W>rdt 5 Oct.*a* s. uit de strafgevangenis te Groningen 
.ontslagen en zal zich ter ontvangst zijuer uitgaanskas naar 
Zuidhorn begeven.' 
- Zijn gedrag, in de gevangenis was goed. Hij vlocht matten. 

Hij kan schrijven. 

•-~> 'Ts "*\ 
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K°. 1418.' S M E D E N ; B o u k e v a n ; oud 58 jaar, venter, 
gehuwd , Protestant, geboren te Franeker, zonder vaste woon
plaats, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd en 
kin rond» oogen blauw,-neus spits, mond groot, baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft een hoogen schouder en 
is dun van haar: — 

Werd veroordeeld: door d.e rechtb. te Leeuwarden, 28 Dec. 
1878, 14 Dec. 1881, 5 Mei 1883, 20 Sept. 1887, 9 Dec. 
1888, 5 Dec 1891 en 8 Oct. 1892; door het provinciaal ge
rechtshof in Friesland, 15 Juni 1868 en 1 Juli 1872, eens 
wegens oplichting , vier inaal wegens bedelarij en viermaal 
wegens diefstal; respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf; 
1 dag, 9 , 14 en 12 dagen gevangenisstraf met last tot opzen-
dicg naar de bedelaarsgestichten, 1 maand gevangenisstraf, 
3 maanden celstraf, 5 jaar tucbtbuisstraf en 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij-is-23 Oct. jl . uit de strafgevangenis te Groningen ont
slagen en zal zich ter'ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N». 1419. R I C H T E R , Eduard JTacob W i l l e m ; oud 
28 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te 
Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Heemstede, lang 
1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus lang, mond en kin breed, baard zonder,aange
zicht ovaal, kleur bleek: '— 

Werd veroordeeld: door.de rechtb- te Rotterdam, 11 Oct. 
1888 wegens valschheid in geschrift en door het gerechtshof 
te Amsterdam in hooger beroep, 5 Mei 1891 wegens het plegen 
van ontucht, respectievelijk tot 1 jaar en 2 jaar en 6 maanden 
gevaogenistraf. " 

'Hij wordt 5 ftov. a.s uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal zich ter 'ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Geheim Register. ( R l f d e a f l e v e r i n f f ; ) 

Twaalfde jaargang. x B f 

door.de
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed, maat heeft 
neiging tot het plegen van ontucht met mannelijke wezens, 
waartegen hij wel strijdt, doch volgens eigen, bekentenis zal 
hij hét niét kuhiitJn bestrijden ,'*dié hartstocht" is'stejker dan 
zijne krachten" en"blijft daarom gevaarlijk voor de maatschappij. 
Hij-verricht schrijfwerk.:.. •..• :.-;. ,-. 

N°. 1420. VRIES, Jacob d e ; oud 37 jaar , koopman , 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Groningen, laDg 1.72 meter, haar enwenkbr. bruin,voor
hoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon , kin rond , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is slecht van 
gezicht: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Groningen 17 Nov. 
1892, wegens mishandeling en diefstal tot een jaar gevange
nisstraf na vooraf bij verschillende vonnissen wegens vernieling 
heleediging, mishandeling, bedelarij en diefstal, respectieve
lijk tot 1 jaar, 2 maal 2 maanden, 1 maand, drie maal 
8 dagen, 12 en 21 dagen te zijn veroordeeld geweest. 

Hij wordt 19 Nov. a. a. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1421. BOST Matheus d e ; oud 52 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Capelle, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. grijs, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur" gezond, 
is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in 
Noordbrabant, 25 Sept. 1866 wegens aanranding der eerbaar
heid; 25 April 1869 wegens diefstal; door dat in Zuid holland 
24 April 1875; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 
22 Febr. 1883; door de Rechtb. te 's Hertogenbosch 27 Juni 
1882 en 5 Nov. 1889 telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar celstraf, 5 , 7 en 5 jaar tuchthuïsstraf, 3 maanden 
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en 4 jaar gevangenisstraf, en tweemaal opzending naar de 
bedelaarsgest ichten. 

Hij wordt 20 Nov. 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 kleér-
lapper werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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- K t ' 1422. M E M E B I X K , H e n d r i k ; -oddr 41 jaar, arbei
der, gehuwd, Protestant, geboren. ;fen;Iaatsb;gew.Qon(l = heb
bende'£e Avereest, lang 1.76 raeter.,i.ÜiaajFt blond,-4rbo*boofd 
laag, aogen. bruin , neus en mond gewoon, kin rond, 'baard 
zonder, aangezicht p la t , kleur gezond j mist het rechteroog, 
draaft een glazen oog: — . ; - '•"-., ., .. 

.Werd yèróordeeld :• -door- denkrijgsraad in hetarrondtesè-
ment Haarlem y voor -omstreeks 15'jaar> ; geleden , w'egfehs 
diefstal.'iot;% jaar kruvwagenstraf; door het-gerechtshof te 
Arnhem, : 12'Maa'ft 1891 wegens diefstal van vee in de weide, 
tot 3 jaar gevangenisstraf. " l" '*•-'- " '•&*•-*#-• '• ,.' Ï&I 

Hij wordt 17 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
.ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgnaLskas naar 
Averëest begeven. . . . .- T' 

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

Hij kan schrijven. - ~ " ; 

N°. 1423. S c h l u t c r , Theodorus J o l i a n ; . oud 22 jaar, 
uitdrager > ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende :te-Amsterdam-, lang-d.73 nieter,' haar-en wenkbr. 
blond , voorhoofd,'-neus en mond 'gewoon , oogen blauw, 
kin rond ^baard zonder, aangezicht'rovaal, kleur gezond: — 

•Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 1G 
Mei 1890 wegens diefstal ,en „door .het gerechtshof te Amster
dam , 22 Juni 1892, wegens medeplichtigheid aan poging 
tot diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden 
•gevangenisstraf. • ï- -*vr,•.••• 

•Hij, wordt 23 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
.Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte pas-
soment. 

. Hij kan schrijven. 

Geheim Register. (Twaalfde aflevering.) 
Twaalf de jaargang, ; ° *•• 
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N*. 1434. SLIGTE, F r c d c i l k Hendr ik ; oud 42 jaar, 
merkman, ongehuwd, Protestant, geboren er» Uatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1,72 meter, haar> wenkbr. en 
baard bruin , voorhoofd boog , oogen grijs, neus groot, mond 
breed, kin lang, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld; door de rechtb. te Amsterdam, 2 April 
1879 efl 22 Sepfc. 1830 wegens zaakbeschadigiQg en verwon
ding ; door het gerechtshof te Amsterdam, 14 Nov. 1882 
wegens verwonding van een pólicie-agent, en 27 Oct, 1885 
wegens verz it; en door de rechtbank te Amsterdam 5 en 13 
Mei 1892 wegens diefstal; respectievelijk tot twee maal 5 
dagen, 18 maanden en 1 jaar celstraf en 18 maanden eu 
45 dagen celstraf» > r\t''1'i'*"* ' 

Hij wordt 26 Dec. -a. 3. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas -in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. ' . ,' •&$$% 

K°. 1425. TOLSMA, Klaas Daams ; oud 47 jaar., vee
drijver , ongehuwd , Protestant, geboren te Minnertsga i laatst 
gewoond hebbende te Tjummarum, lang 1.61 meter, haar, 
wenkbr. en baard bruin , voorhoofd rond, oogen grijs, neus 
en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
mist de helft van den linker wijsvinger, 

Werd veroordeeld: door bet provinciaal gerechtshof in 
Friesland, 27 Januari 1873 en 13 Sept. 1875, wegens dief-
tal van vee in.de Weide; door de rechtbank te Leeuwarden, 
11 Maart 1882 wegens bedelarij; 13 Sept. 1889 wegens 
'stroopenj en 10 Januari] 1891 wegens diefstal; respectieve
lijk-tot 2 jaar celstraf; 5 jaar tuchthuisstraf, twee maal 14 
dagen en 3 jaar gevangenisstraf. . 

Hij wordt 14 Dec. a. s. uit de "strafgevanganis te RatterHam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Tjummarum begeven. 

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

in.de
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K°. 1426. BOUWES, Cricfjo Andrles, wed. E. O. van 
der Kooy ; oud 49 jaar, werkster, Protestant, geboren te 
Oostermeer, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 
1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen 
bruin, neus en mond klein, kin spits, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden 15 
Nov. 1833, wegens brandstichting en door de rechtbank te 
Leeuwarden 26 Nov. I8S>2 wegens diefstal, respectievelijk tot 
5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 11 Vee. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Leeuwarden begeven. 

Haar gedrag in de gevangenis was zeer goei. Zij verrichte 
naaiwerk. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1427. KRUIJDER, Hendrik de-, oud 41 jaar, va
rensgezel , ongehuwd , Protestant, geboren te Harderwijk , 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw,neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zender, aangezicht vol, 
kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 2 
Maart 1882; door de rechtbank te Arnhem 9 Nov, 1869; door 
die te Amsterdam 21 Óct. 1890 bevestigd in appèl, en door 
die te Haarlem 9 Juni 1892, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar celstraf, 13 maanden, 1 jaar en 18maan
den gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven* 
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