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N°. 1428. ZU1DJÉM4, J a n ; oud 27 jaar,arbeider,onge
huwd , protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Groningen, lang 1.76 meter, haar, wenkbr.en oogenbruin; 
voorhoofd rond, neus en mond gewoon, .kin spits', baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, op beide handen een 
anker getatoueerd: — 

Werd 19 Febr. 1891 door de rechtbank te Groningen, wegens 
zware mishandeling tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld, 
na vooraf nog twee vonnissen te hebben ondergaan wegens 
diefstal van 1 jaar en 2 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Gro
ningen ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijyen. . 

N°. 1429. DROST, Gerrlt; oud 38 jaar, arbeider, ge
huwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Leeuwarden, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd rond, oogen blauw, neus klein, mond en kin gewoon, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
zakbreuk: — 

Werd 6 Dec. 1892 in hooger beroep door het gerechtshof te 
Arnhem, wegens diefstal gevolgd door bedreiging met geweld 
tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld, na vooraf nog twee 
vonnissen te hebben ondergaan van 3 jaar en 1 jaar en 1 
maand gevangenisstraf, wegens.diefstal. , 

Hij wordt 9 Januari a. s uit de strafgevangenis te Gronin
gen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Leeuwarden begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht matten. 
Hij kan schrijven. 
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K°. 1430. SCHTJI/TE, J o h a n n Leonard ; oud 63 juar, 
schipper, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Emmerik, 
laatst gewoond hebbende ie Rotterdam, lang 1.67 meter, 
haar^ wenkbr. en' oogen grijs, voorhoofd hoog, neus spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond r — 

"Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gel
derland, 26 Nov. 1867, wegens diefstal en valschbeid in ge
schrifte; door dat in Zuidholland, 9 Ocfc. 1874; door het ge
rechtshof te 's Gravenhage, 7 Dec. 1882 en 7 Febr. 1889 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6,8en5jaartucht-
huisstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 12 Januari a. s. uit de strafgevangenis ts'sÉer-
togenlosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanakas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was góéd. Hij was als.witter 
\rerkzaam. 

Hij kan schrijven, spreekt Hollandsen met Duitsch accent. 

file:///rerkzaam


3 

N°. 1431. F l i A P P E R , Vette gymons; oud 53 jaar, 
arbeider, geboren te Burgwerd, laatst gewoond hebbende te 
Firns, gehuwd, Roomsch-Katholiek, lang 1.76 raeter, haar 
en weokbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus lang, 
mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, beeft een litteeken aan de rechterwang eD de pink 
van de linkerhand is krom: — 

"Werd veroordeeld: 6 Febr. 1879 door het gerechtshof te 
Leeuwarden, wegens diefstal van vee in de weide en 10 April 
1890 door hetzelfde hof in hooger beroep wegens valschheid 
in geschrift en het des bewust gebruik maken daarvan, 
respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Februari a. s. uit de strafgevangenis te ffro-
ningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Firns begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1432. BEER, Johannes Cornells d e ; oud 42 jaar, 
weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Tilburg, lang 1.61 meter, haar en wenkbr blond, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: 22 Maart 1883 door het gerechtshof te 
's Hertogenbosch, wegeLs brandstichting en 1 Februari 1893 
door de rechtbank te Breda wegens diefstal, respectievelijk tot 
7 jaar tucbthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich. ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Tilburg begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. (Tweede aflevering.) 
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M°. 4433. J * # * * » , flfcftcr; o u d e j a a r , stoeïmalter, 
•ongehuwd, Protestant, jgahoren an laafcst ge-waond hehheade 
4e franeker, 3ang 1 £8 .mater, haar «n penkbr. Jaruin , -v,oor-
hooid hoog, -©ogen'4>lauw, inejusgewoon,ancaxd:grooi,'kinx^nd, 
haard zonder, «angezicht rronü., jkdeur gezond,: — 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gel
derland, 1 Mei 1863; door dat in Prieslana, 2 Juni 1874; 
door -de rechtliank te Seventer 3 Maart X8S3.; door die te 
Leeuwarden 6 $ov. 1867 en £9 BT.ov. 1871 en door bet gerechts
hof ie Leeuwarden 18 -Maart 1886 .telkens negens dïefotal, 
respectievelijk tot 3 jaar .ffevangenisstraf,^7jjaartuehlhuisstraF, 
2 , 4 en 2 jaar gevangenisstraf en .8 jaar tujctahulsstraf. 

Bij wordt 16 JFehruari a. s. uit de strafgevangenis te 
Zeeüwarden .ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Franéker begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

NB-1434. VUXÜ&, CoraeU» de ; oud -31 jaar, schoen
maker, ongehuwd, Roomscb-Kathóliek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1J67 .meter, haar en 
wenk br. blond, voorhoofd hoog , oogen blauw, neus en mond 
gewoon , kin rond , baard zonder., aangezicht ovaal, 'kleur 
gezond , heeft een litteeken aan de rechterpols: — 

Werd veroordeeld: 16 Nov. 1888 door de rechtbank te 
'Amsterdam, wegens poging tot diefstal; 18 Augustus 1891 
door het gerechtshof te Amsterdam in Uooger beroep, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 2 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt '18 Februari a.s. uit de strafgevangenis te Virtcht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam hegeveu. 

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

\ 
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N°. U35. ZWAAW9, Hermanue; oud 51 jaar, zeeman, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Malden, laatst ge
woond, hebbende te Middelburg, laog 1.55 meter, haar eu 
wenkbr. zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: 11 April 1885 door het gerechtshof te 
's Gravenbage, 16 Maart 1876, 24 Maart 1891 en 31 Jan. 
1893, door de rechtbank te Rotterdam, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 jaar celstraf, 1 maand, 2 maanden en 

1 jaar gevangenisstraf. 
Hij wordt 6 Maart 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°. 1436. 8 \UTAUELLE, gever laus Hendrik; oud 
29 jaar, parapluimaker, gehuwd, Protestant, geboren te 
Haarlem, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,79 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogeu blauw, 
neus dik, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — * 

"Werd veroordeeld : door bet gerechtshof te Amsterdam, 3 
Februari 1886, 24 Januari 1888 en 13 Jauuari 1891, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 15 maanden celstraf, 2 
en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Aftisitl ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

2ijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was belast 
. met schrijfwerk. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. (Derde aflevering.) 
Dertiende jaargang. 
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N°. 1437. EHHARD, Georgc Cornelig Mariuui; oud 
23 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te's Gra-
venhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur 
bleek, heeft een litteeken aan de zijde van het rechteroog:-— 

Werd veroordeeld*: door het gerechtshof te Amsterdam, 
20 Febr 1889, door de rechtbank te 'sGravanhageNov. 1886, 
wegens diefstal, door die te Amsterdam in 1886 en in 1887, 
tweemaal wegens diefstal, eens wegens verwonding en eens 
wegens verzet en 24 Februari 1893, wegens diefstal,- respec
tievelijk tot 1 jaar, 4 maanden , 8 dagen, 4 maanden , 14 
dagen, 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 11 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Nieutoer-
Amstel ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij breide netten. 
Hij kan schrijven. 

N°. 1438. PfcflTerm»n, Johannes Clemens; oud 23 
jaar, koetsier, ongehuwd , Koomsch-Katholiek, geboren en 
laatst gewoond hepbende te Amsterdam, lang 1.90 meter, 
haar en wenkbr. bruii*, voorhoofd rond, oogen grijs, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, 
kleur gezond, mist den duim der "rechterhand : — 

Werd veroordeeld: door de "rechtbank te Rotterdam, 31 Dec. 
1889, wegens verduistering; door die te Amsterdam, 2 Sept. 
1892, wegens valschbeid in geschrift, respectievelijk tot 1 jaar, 
en 6 maanden en 18 maanden gevangenisstraf. 

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

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

N°. 1439. HOTTINGA , Ids ; oud 69 jaar, arbeider, ge
huwd , Protestant, geboren te Wijckel, laatst gewoond heb
bende te Sneek, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus breed, mond klein, kin 
rond, baard zonder, aangezicht plat, kleur bleek: •—•. 
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Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in 
Friesland, 9 April 1874, wegens diefstal; door de rechtbank te 
Sneek,24 Sept. 1863 en 15 Mei 1864, wegens mishandeling en 
verbreking van afsluiting;. 9 en 24 Mei 1866, wegens diefstal; 
door die te Leeuwarden 11 Juni 1881 , wegens wederspannig-
heidï 15 Mei 1886, 20 Febr. 1889 en 29 April 1893, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 3-maal 15 
dagen celstraf; 3 jaar gevaogeDisstraf, 5 maanden celstraf, 
2 jaar en 2-maal 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Maart a. s. uïtdestrafgevangeniste Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Sneek begeven. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N \ 1440. B U I J S E W B E R O , J o h a n n e s C a s p a r u s ; 
oud 39 jaar , schilder, gehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende, te Amsterdam, lang 1.44 meter, haar en 
wenkbr, bruin, voorhoofd en mond gewoon, oogen blauw , 
neus groot, kin rond , baard zonder, aangezicht smal, '.kleur 
gezond, mist een halve vinger aan de linkerhand: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam ,22 Juli 
1875 en 19 Januari 1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 
15 en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uilgaauskas naar 
Amsterdam begeven. ^^M 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was alsjmeu-
belmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1441. P O X N E , L e e n d e r t J a n » ; oud 45 j aa r , 
schip per sknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Lemmer, 
laatst-gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.48 meter, 
haar rossig , wenkbr, blond, voorhoofd laag , oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, loopt mank: — 

Wend veroordeeld: door- het gerechtshof te 's Gravenhage, 
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12 Ang. 1886; door de .rechtbank te Rotterdam , 14 April en 
21 Mei 1887 eu 13 Sept. 1892» telkens -wegens diefstal, 
espectievelijk tot 3 , 2 en 18 maanden en 1 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Maart a. s. uit de strafgevangenis te RoUerdam 
ontslagen en zal aldaar-zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1442. WfiETEUNG, TRIJNTJE ; oud 26 jaar , zonder 
beroep , ongehuwd , Protestant., geboren te Koog aan de Zaan, 
laatst gewoond hebbende te Zaandam, lang 1.65 meter, haar 
en weukr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond:— 

Werd veroordeeld : door de reehtbank te Haarlem 19 April 
1888 en 15 Sept. 1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 3 
maanden, 1 jaar en 1 jaar eu 6 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 29 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst van haar uilgaanskas naar 
Zaandam begeven. 

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

• Zij kan schrijven. 

K°. 1443. P O I X A E B D , J a n Mathijs; oud 33 jaar, 
timmerman, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Ne-
derweert, laatst gewoond hebbende te Weert, lang 1.66 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, pogen bruin, neus 

• en mond gewoon, kin rond, haard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : door den krijgsraad te 'sHertogenbosch , 
15 April 1887, en door de rechtbank te Roermond 28 Febr. 
1893, wegens oplichting, respectievelijk-tot 3 en 1 jaar'ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 15 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter'ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Weert begeven. 



e» 
Ziju gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte rozen

kransen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1444. BREEOVELO, Stmon j oud 35 jaar, tim
merman, ongehuwd, Prote3tant, geboren te Ridderkerk, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.58 meter, baar en 
wenkbr. blond , voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Amsterdam, 16 
Maart 1892; wegens twee diefstallen, tot tweemaal 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 20 Maart a. s. int de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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NB. 1445. JOIVGE, Habrecht d e ; oud öl jaar, pol
derwerker, ongehuwd, Protestant, geboren te Bnarland, laatst 
gewpond hebbende te Delfshaven, lang 1.70 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus gewoon, 
mond klein, kin spits, baaxd zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — ' ' J ! ' ' ',.' 
• "Werd 14 Juli 1879 doorliet gerechtshof te 'sGraveutiagë 
wegens doodslag met voorbedachten Tade tot 15 jaartucht-
huisstraf veroordeeld. 
• Hij genoot 12 weken en 51 dagen afslag, is na gratie 
bekomen te hebben 1 Maart jl. uit de strafgevangenis te 
Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uit-
gaanskas naar Oudelande (Zeeland) begeven. 

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

Hij kan scorijveü.. 
A 

K°. 1446. RTJITEtt, Johaimes de; oud 29 jaar, zee
man , ongehuwd, Roomsch-Kafholiek, geboren te Etten eu 
Leur, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang '1.71 
meter, haar en wenkbr. blond, oogen grijs, voorhoofd,neus 
en mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur ̂ gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te "Rotterdam , 7 Mei 
1885 en 27 Januari 1887, door het gerechtshof te 'sGraven-
hage 9 Juli 18S6, 1 Maart 1888 en 12 Mei J89* telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 45 dagen celstraf, 6 maan-
den gevangenisstraf, 183 dagen celstraf en 2 maal 2 jaar 
gevangenisstraf. 

• Hij wordt 4 April a. 8. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
' Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij maakte 
matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1447. 'SCHEERBEK ^Hendrlcus Antonlus; oud 
52 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-Karholiek, geboren 
te "Utrecht, laatst gewoond hebbendetQDelft, laog L83 meter, 

Q&h*im Register. (Vierde aflevering.) - -
Dertiende jaargang. °* 
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haar, wenkbr. en oógen grij3f voorhoofd en mond gewoon, 
neus gróót, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 
'. "Werd veroordeeld: door het hoog militair gerechtshof, 21 

Februari 1866, wegens desertie en diefstal; door het provin
ciaal gerechtshof in Utrecht-, 16 Juli 1872, wegens diefstal; 
door het gerechtshof t'e Amsterdam, 13 Mei 1879, en door 
dat te ?s Gravengage, 16 Mei 1889, wegens het maken van 
valsche munt, respectievelijk tot 4 jaar correctioneele gevan
genisstraf, 5 en 7 jaartuchthuisstrafen 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 April a. s. uit de strafgevangenis te *s Gra-
venkage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1448, VERMAAT ^ J o h a n n e s Mar lnus ; oud 20 
j aa r / bediende, ongehuwd. Protestant, geboren te Leiden," 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage , lang 1.64 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen'grijs, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 
• "Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage ," 
9 Februari en 20 Juli 1888, 9 Juli 1889 voor twee misdrijven 
en 12- November 1891 voor twee misdrijven, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 2 en 6 maanden, 1 jaar, 6 maan* 
den Tl jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1449. T lWfi , Jacob; oud43jaar,'daglooner, weduw-, 
naar," Protestant, geboren te ten Boer, zonder vaste woon
plaats, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd 
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hoog, oogen bruin, neus spits, mond groot, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 
2 Februari 1884; door de rechtbank te Groningen 30 Juni en 
24 November 1881, 12 September 1889, 27 Februari 1890, 
21 Met -en 8 October 1891 en 30 Maart 1893, -wegens dief
stal, landlooperij en geweldpleging, respectievelijk tot twee
maal 15 dageu -, 2 dagen, 1 maand, 3 maanden, 5 jaar en 
tweemaal 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 April a. s. uit de slrafgevangenis.te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Uithuizen hegeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte k l e 
dingstukken. 

Hif kan schrijven. 

N°. 1450. B C B O I g , A d r l a n u s ; oud 20 jaar, behanger, 
ongehuwd, Roomsch-Katboliek , geboren te *s Hertogenbosch , 
laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.67 meter, 
haar en wenkbr. blond,'oogen blauw, voorhoofd, neus en 
mond gewoon, kin ronJ, baard zonder .aangezicht ovaal, 
kleur, gezond , heeft een litteekon aan het rechteroog.: ,— . 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te *s Hertogenbosch, 
15 November 1888 wegens diefstal\ 19 Februari 3889 en 2 
September 1890 wegens wederspannigheid en vernieling; 2 
December en 17,Augustus 1890 wegens diefstal; door die te 
's Gravenhage' 29 Juni 1893 wegens diefstal in vereeniging, 
respectievelijk tot 3 maanden, 3 en 14 dagen, 5 en 18 maan
den en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 April a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst* zijoer uitgaanskas naar. 
'a Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in da gevangenis was goed. Hij was als pas
sementwerker werkzaam. 

Hij kan schryven. 
V 

B 1451. DUITSCH | J a n ; oud 23 jaar, arbeider, onge
huwd , Protestant,'geboren te Norg, laatst gewoond hebbende 
te Groningen,'laDg 1.60 meter, haar öu wenkbr. zwart-, 
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voorhoofd ]aag,,.oogen bruin, neus en. mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft 
een vlek aan het linkeroog: — , 
* Werd veroordeeld: door de rechtbauk te Groningen, 24 Juli 

.1889, 27 Maart-, 24 April eu 29 Mei 1890, 24 Augustus en 
24 November. 1892 telkens negens diefstal, respectievelijk tot 
•2, 18, 2 , ' 3 en 4 maanden en tweemaal 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 15 April a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 
: Zijn gedrag in de gevangeiuYwas slecbt. Hij is zwak van 
karakter. Hij mankte vlechtwerk; 

Hij kan schrijven. • # 
. " * . 

N \ 1452. STEIJL, Anfhonlc J o h a u n e s ; oud 58 jaar , 
dienstknecht, gehuwd, Protestant, geboren te Brielle,'laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam; lang 1.60 meter, baar en 
wenkr." bruin (grijzen), voorhoofd laag, oogen bruin, neus en 
,mojDd gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond :— 
J "Werd -veroordeeld : door de reehtbank te 's Graveubage, 
1 October 1888 wegens diefstal; door die te Rotterdam, 23 
Maart -1893 wegens verduistering, belde keeren tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 24 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij wasmethuis-
dienst belast. - * 

Hij kan schrijven. 

N*. 1453. PA8SCUJER V r c d e H k G u s t a a f ; oud 43 
jaar , stukadoor, gescheiden, Protestant, geboren te Rotter
dam, laajst gewoond hebbende- te 's Gravenhage, lang 1.75 
meter, baar en wenkbr. bruin , voorhoofd smal, oogên grijs, 
neus gewoon , mond klein , kin rond , baard zonder , aange
zicht ovaal, kleur gezond , is gebroken: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leiden, 12 Mei 
187.6, door die te 'sUravenbage', 20 Januari 1879 wegens 
diefstal;;door het gerechtshof te 'eGravenbage 27 April 1882 
wegens vijf diefstallen in bewoonde huizen met.behulp .van 
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buitenbraak en inklimming, respectievelijk tot 8 en 3 maanden 
celstraf en- 12 jaar tuchthuisstraf. -..••• ;• 

Hij wordt 27 April a. 3. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
'sGravenhage begeven.' -, - • 

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

Hij kan schrijven. . ' j 

N°. 1454. P E T E B S , H e n d r i k / oud 28 jaar , arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Hardeuberg, laatst gewoond 
hebbende te A vereest, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht 'ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 14 Octo-
ber 1886, door die te Arnhem 3 September 1889 en door het 
gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal telkens tot 1 jaar 
gevangenisstraf, I , 

Hij wordt-29 April a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. ^S»ïf» 

TS°. 1455. SL1EF, Blarlnus ook wel genaamd Mart lnus; 
oud 26 jaar , timmerman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, 
geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , 
laDg 1.72 meter, haar, wenkbr*. en-oogen bruin, voorhoofd 
hoog, neus spits, mond klein, kin lang, baard zondor , aan
gezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan het 
xeebteroog en de linkerhand: — . 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 19 
Juli 1889 en door die te Utrecht, 17 December 1891, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 2 jaar en 3 maanden 
gevangenisstraf. . . . 

Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis tó UtrèclU 
ontslagen en zal' zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeren. . . 
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.-'Zijn. gedragen de gevangenis was zeer goed. Hij was als 
timmerman -werkzaam. 

rHij kan schrijven. 

; K°. 1456. VERHVGEX, H e n d r i k S l a r l n a s ; oud 24 
jaar, smid, ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst" 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en 
wenkbr. blond , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus spits , 
mond klein, kin lang, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek, is kaalhoofdig: — . 

'Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 11 
December 1888 en door het gerechtshof te Amsterdam in hoo-
ger beroep -8 Juli 1891, -wegens diefstal, respectievelijk tot 
'18 maanden en 2 jaar en '6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 April a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht' 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijoer uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis -was goed. Hij is opvliegend, 
heeft oogenblikken dat hij niet weet wat hij doet. Hij maakte 
vuurmakers.-. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1457. P I J P E R S , ' W Ï I h e l m i n a ; ond 30 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Kieuwer-Amstel, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang t.65 meter, 
haar rood, wenkbr blond, voorhoofd hoog, oogen bruin» neus 
spits, mond Hein, kin-rond, aangezicht ovaal, kleur bleek, 
heeft een litteeken san het linkeroog: — 

"Werd" veroordeeld : door " de rechtbank te Amsterdam , 27 
November 1888, wegens" diefstal, door het gereohtshof te 
Amsterdam in hooger beroep, 13 Augustus 1890, wegens 
afpersing' en diefstal, respectievelijk tot 1 en 4 jaar gevan
genisstraf. 

Zij genoot 3 maanden afslag, wordt 21 April a.s. uit de 
strafgevangenis te Cft/fl^.ontalagen en'.zal zich.fer-0QlvaEg3t 
barer uitgaangskas naar Amsterdam begeven. ' 
\ Haa~r gedrag in de. gevangenis was zeer goed Zij was met 

naaiwerk belast. - .-'• 
Zij kan schrijven. 



N°. 1458. V E R B A H E t i f J a n ; oud 63 jaar, arbeider, 
gehuwd-, Roomsch-Kathuliek , geboren te Rijswijk, laatst ge
woond hebbende te 's (jravenhage, lnog 1.69 meter, haar en 
wenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen blauw; neus dik,/ 
mond. gewoon , kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur gezond, is kaalhoofdig: — 

"Word veroordeeld": door bet gerechtshof te *s Gravenhage, 
2 November 1889; door do rechtbank te 's Gravenhage, 15 
Mei 1893; wegens oplichting, respectievelijk tot 2 en 1 jaar 
gevangenisstraf; zie" verder geheim register van ontslagen 
gevangenen 1892 n°. 1226. 

Hij wordt 30 April a. s. uit de strafgevangenis te '* Her-
tggenbosck ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans-
kas naar den Leidschecdam hegeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte borstel
houten. 

Hij kan schrijven. 
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NV 1459. MEBOJN, Antonle; oud 42 jaar,koopman, 
gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond -
hebbende te Barneveld, lang 1.68 meter, haar en -wenkbr. 
bruin, voorhoofd smal, oogan blauw, neus groot, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , heeft een slecht gezicht: — 

"Werd 4 Juni 1884 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens opzettelijken doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij is na gratie bekomen te hebben 17 Maart j.I. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst. 
zijner uitgaanskas naar Putten (Gelderland) begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was in 
de wasschefij werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1460.^ HUMMEL, Wilhelmus Petras van; oud 
37 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, ge
boren te Zevenaar, laatst gewoond hebbende te Arnhem, 
lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, 
oogen blauw, neus plat, mtihd gewoon, kin spits, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 19 Juli 1889 door het hoog militair gerechtshof in 
Ned.-lndiö wegens poging tot moord tot 5 jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. 

Hij genoot 2 maanden afslag, is na gratie bekomen te 
hebben den 20 Maart jl. uit de strafgevangenis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Westervoort begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 146L* WIJS, Sebaattaan de ; oud 30 jaar, werk
man, ongehuwd, Roomsch-Katholiek ,• geboren te Haarlem, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus 
groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 

'OehHm Register. ( V p e aflezing.) 
Dertiende jaargang*- J °' 
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ovaal, kleur gezond, heeft' een lidteeken aan de bovenlip en 
den linkerslaap: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 19April 
1877, 18 en 24 December 1879; door die te Amsterdam 
16 December 1890; door het gerechtshof te Amsterdam, 7 
Maart 1883, 19 April 1886 en 4 Februari 1891; zesmaal 
•wegens diefstal en eens wegens mishandeling, respectievelijk 
tot 14 dagen gevangenisstrrf, 1 maand celstraf, 2 jaar en 3 
maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden celstraf en 
tweemaal 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Mei a. s. uit de strafgevangenis te V Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
y 

K°. 1462. GRAVERS, Johannes W i l h e l m u s ; oud 29 
jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus gewoon, 
mond klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, heeft een liciteeken op den linkerarm: 

Werd 11 Mei 1888 door het hoog militair gerechtshof in 
Ned.-Indië", wegens het met opzet toebrengen van slagen en 
kwetsuren tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 11 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuioarden 
ontslagen en zal zich" ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Delfshaven begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
V 

N°. 1463. BEEK, Phil ip pus Antonlus Tan ; oud 20 
jaar, loodgieter, ongehuwd, Protestant, geboren te tienden , 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.73 meter, 
haar , wenkbr. en oogen brnïn, voorhoofd rond , neus en mond 
gewoon,- kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur' 
gezond, heeft kale plekken op het hoofd: 

/ 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 25 
September 1889, wegens diefstal; door het gerechtshof te 
Amsterdam, 9 Mei-1893, wegens het opzettelijk uit de op
brengst vaa eenïg door misdrijf verkregen voorwerp , voordeel 
trekken, telkens tot een jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 SJei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven, 
V 

K°. 1464. Hagcdoorn , l l c rn ianus Corne l l s ; oud 17 
jaar, steendrager, ongehuwd , Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.60 meter, haar eu 
Wenbr. donker, voorhoofd_ hoog, oogen bruin, neus groot, 
mond breed, kin spits, baard zonder, aangezicht rond,'kleur 
bleek, heeft een lidteeken boven het linker oog: 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam in 1888 
en door het gerechtshof te Amsterdam 15 November 1892 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 18 maanden 
gevangsnisstraf. 

Hij wordt 13 Mei a s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amslel ontslagen .en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was .slecht. Hij verrichte 
verschillende werkzaamheden. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1465. B a r k ü , J a c o b ; oud 32 jaar, glazenwasseber, 
gehuwd, Protestant, wone'nde te Schiedam, laatst gewoond 
hebbende'te 'sGravenhage , lang 1.68 meter, haar' en wenkbr. 
blond, voorhoofd, neus en mond gewoon., oogen grijs, kin 
rond, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hij * 
stottert: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 2a Januari, * 
28 Juni en 18 October 1881, 24 Januari 1882, 9 October 
1884, 27 Januari 1885, 28 Januari 1890; door het gerechts
hof te 's 1 rayenhage, 20 Juli 1892; wegens verbreking vau 



22 

van afsluiting*, hoon, beleediging, rebellie, diefstallen en 
mishandeling, respectievelijk tot 4 maal 7 dagen , 3 maanden 
én 2 maal 2 raaaandeu celstraf, 1 jaar en 1 jaar en 6 maan
den gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Mei a. s. uit de strafgevangenis te* *s Graven-
hage ontslagen en zal aldaar 2ijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

>; 
N°. 1466. BOT, Jan Thomas; oud 34 jaar; stukadoor, 

ongehuwd, Protestaat, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en weukbr. blond , 
voorhoofd hoog*, oogen blauw, neus spits, mond en kin 
gewoon, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,heeft 
een anker' op den pols getatoueerd: — • 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 16 
Juli en 15 December 1874 en 4 Mei 1884; door het gerechtshof 
te Amsterdam, 29 Juli 1876, 7 Aug. 1877, 23 April 1S78, 
11 Juni 1875 en 19 Mei 1886, telkens wegens diefstal, res
pectievelijk tot 4 maanden celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, " 
1 jaar, 2 maal 6 maanden en 183 dagen celstraf ,6 maanden.-
gevangenisstraf en fir jaar tuchthuisstraf. / u 

Hij wordt 19 fieï a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden 
ontslagen en zal zich ter .ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. • 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1467. J IUIJLEB, Francfscns Johannes; oud 26 jaar, 
matroos, 3e kl. bij de Nederl. Marine, ongehuwd , Rooroscu-

, Katholiek, geboren* en laatst gewoond hebbende te Arnhem, 
lang' 1.68 meter, baar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd 
laag, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aan-' 
'gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den. zeekrijgsraad aan boord van' 
de Adolf van Nassau, 21 Juni 1891, wegens insubordinatie; 
door die aan boord van het ramtoornschip Koningin der Neder-
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landen, 19 Mei -18P3 wegens desertie , respectievelijk lot 1 jaar 
en 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 Mei uit de strafgevangenis te Arnhem ont
slagen en zal zich ter ontvangst. zijner uïtgaanskas naar 
's Gravenhage begeven. 

Zijn gedrag in.de gevangenis wasgoed, 11 ij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1468. /UHIiKA.ar , 'Wilhelm Freder lk ; oud 63 jaar, 
horlogemaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Zwolle, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, 
haar en wenkbr. grijs, voorEoofd laag*, oogen blauw, neus 
en mond gewooD, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

\Yerd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle en te Am
sterdam, 10 December 1891 en 14 Maart 1893, wegens ver
duistering respectievelijk tot 1 jaar en 14 maanden gevange
nisstraf, na vooraf driemaal wegens landlooperij veroordeeld 
te zijn geweest. 

Hij wordt 23 -Mei a. s. uit de strafgevangenis te *$ Hertogeii-
boscfi ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas 
naar Utrecht begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als hor
logemaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. ^ 

K°. 1469. ©IJZBrï , Antoon ; oud 54 jaar, landbouwer, 
weduwnaar, Koomsch-Katboliek, geboren te Maasbree,zonder 
vaale woonplaats, lang 1.66 meter, haar , wenkbr. en oogen 

- g " j s , -voorhoofd breed, neus ën mond gewoon, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Roermond, 1 April 
1891 en \b November 1892 wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. 

* Hij wordt 24 Mei a. s. uit fle strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Maasbree begeven. 

file:///Yerd
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte pas
sement. 

Hij kan niet schrijven. 

N». 1470. WEIOIJK'T'BIrk Hendrik; ' oud 34 jaar, 
zonder beroep , ongehuwd , Protestant, geboren te 's Graveu-
hage, laatst verpleegd, in de rijkswerkinrichting te Hoorn, 
laDg 1.68 meter, haar ea wöokbr, bruin, voorhoofd laag,* 
oogen blauw", neus en mond gewoon; kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Assen; 29 October 
1889, wegens feitelijke aaurandiug der eerbaarheiden door die 
te Alkmaar, 24 Mei 1892 wegens ontucht, telkens tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te MolUr&am 
ontslagen en zat aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

N°. 1471. ALDEUHOlfT, J a n ; oud 51 jaar, wagen
maker, gehuwd, Protestant, geboren te Purmerend, laatst 
gewoond hebbende te Broek- en Waterland, lang 1.65 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
breed *, mond gewoon , kin rond, baard- zonder , aangezicht 
ovaal, kleur gezond, heeft een breuk: -*-

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 24 
Juli 1891 en door die te Haarlem ^13 Mei 1893, wegens 
diefstal, telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij "wordt 28 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ootvangst nemen. 

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

- Hij kan schrijven. 



Nu. 1472. VRIES, Lubbert de; oud 55 jaar, scharenslijper, 
weduwnaar L Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende • 
te "Winschoten, lang 1.64* meter , haar rossig, wenkbr. blond, 
.voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is dun 
van haar; — 

"Werd veroordeeld:-door de rechtbank te Winschoten, 28 April 
1858, 27 Mei 1859, 7 Augustus en 16 October 1863 , 3 Maart 
1864, 11 en 18 Januari en 14 Mei 1869, 10 April 1873, 23 -
Mei 1879, 20 Juni 1884 en 18 December 1891 ; door het Pro
vinciaal gerechtshof in Groningen , 12 April 1865, 19 Septem
ber 1866, 3 November 1869, 23 Juni en 1 September 1873;* 
door het gerechtshof te Groningen, 12 Juni 1884en doordat 
te Leeuwarden, 24 November 1892 (inhooger beroep) wegens 
mishandelingen, wederspannigheid, en geweldpleging jegens 
beambten , vernieling, verbreking, smokkelarij, eenvoudige 
en gequalificeerde diefstallen 'alsmede bedreiging met eenig 
misdrijf tegen bet leven, tot gevangenisstraffen van te zamen 
16 jaar en 2 maanden en. tot celstraffen van 2 jaar en 20 dagen. 
Ook werd hij nog elders veroordeeld. 

Hij wordt 2 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Winschoten begeven. 

Zijn gedrag in de ge'vangenis was goed. Hij vlocht matten. 
Hij kan schrijven. 
N°. 1473, -tVEGT , JOHANNA VAN I>ER ; wed. J. Ë. WIELINK; 

oud 49 jaar , koopvrouw, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Zwolle , lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin 
rond, aangezicht ovaal, kleur gezond ;•— 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 29 Januari 
• 1891 en 19 Mei 1892 wegen3 diefstal, respectievelijk tot 1 en 
2 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 3 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Zwolle begeven. 

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

Zij kan schrijven.. 

Geheim Register. ( Z e s d e aflevering.) 
Dertiende jaargang. 
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K°. 1474. H O E F M A N , C h r l s t t a a n ; oud57jaar, kleer-
maker, ongehuwd, Protestant, geboren te Overscbie , laatst 
gewoond hebbende te Kotterdam, laog "1.67 meter, baar en 
wenkbr. bruin , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
gewoon, kin rond. baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond, ia kaalhoofdig; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam 12 Ja
nuari 1888 , 31 Juli 1889 en 23 Mei 1893, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 1\ 3 en 1 jaar gevangenisstraf. 

. Hij wordt 7 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam, 
ontslagen en zal aldaar ziju uitgaaoskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

W>m 1475. B A M B A T ' Adolf W i l h e l m F r c d c r i k ; oud' 
40 jaar , kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Botterdam, lang 1.60 meter, haar en 
wenkbr. "blond, voorhoofd hoog, oogen grijs , neus breed , 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te fs Gravenbage, 
3 April 1879, 6 October 1881, 10 December 1885, 9 April 
1887 en 15 Juni 1893, viermaal wegene diefstal en eens wegens 
verduistering, respectievelijk tot 1 en 3 jaar-gevangenisstraf, 
1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hy kan scnrijven. * . 

N°. 1476. S C H Ü M A N ^ G B K H I T D I N A ; oud 42 jaar , zonder 
beroep, gehuwd, Protestant, geboren te Hattem, laatst ge-
•woond hebbende te . Amsterdam , lang 1.60 meter , haar en ' 
•wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen bruin, neus klein, 
mond gewoon, kin ?ond , aangezicht rond, kleur bleek; — 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam in 1885 t . 
door'het gerechtshof te Amsterdam in 1876,-1881,1882,' 1883, 
1884, 1880, tweemaal in 1889 en tweemaal in 1892,'telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 9 maanden gevangenisstraf, 
9 maanden, 45 dagen, 3 en 5 maanden celstraf, 2 jaar , 
6 maanden, 1 jaar en 6 maanden, 9 maanden en tweemaal 
1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 25 Juni a. s. uit de strafgevangenis teNieuwer-
Aïïtstel ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst 
nemen* 

Haar gedrag in de gevangenis was redelijk. Zij is sluw en 
leugenachtig. Zij vervaardigde vuurmakers. I 

Zij kan schrijven. 

N"°. 1477. ZANONI, Louisi JACOBS WILHELMINÏ"; oud 60 
jaar, werkster , weduwe , Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te 's Gravenhage, lang.-1.58 meter, haar , 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus en mond ge
woon , kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door de" rechtbank te 's Gravenhage, 
3 Februari 1831, 25 Februari 1886, 7 en 11 Maart 1889, 29 
Augustus 1890, 25 Augustus 1891 en 15 Mei 1893 telkens 
Wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen, 3 , 2 , 3 en 4 
maanden en tweemaal 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 27 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
's Gravenhage 'begeven. 

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

Zij kan niet schrijven. 

R°. 1478. - K f i Y X E R , ^ o h a n n e s H e n d r l k u s Adrianus 
d e ; oud 45 jaar , zonder beroep, gehuwd, Roomsen-Katholiek, 
geboren te Leiden, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage , 
lang 1.69 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, oogen 
bruin, neua en mond groot, kin rond, baar.d zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond; — 
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Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhagein 
18*79 wegens valschbeid in geschrift, in 1881 wegens diefstal; 
door de rechtbank te Utrecht, 21 Augustus 1890 *fen door die 
te "Botterdam 8 Juni 1893 wederom wegeos diefstallen t res* 
pectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 jaar en tweemaal .tot 1 jaar 
"gevangenisstraf.. 

Hij wordt 23 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naai* 
's Hertogenbosch begeven. - 9 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte rozen* 
kraDzen. 

Hij kan schrijven. • I 

K°. 1479. VOEBBIAN, Abraham ; oud 20 jaar, kruier , 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. zwart, 
voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder-, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld, door de rechtbank te Amsterdam, 28 
en 29 April en 27 Augustus 1891 en 15 Juni 1893, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 6 maanden en twee
maal 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 Juni a. s. uit de strafgevangenis te V ÏÏerta~' 
*genbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk Hij vlocht biezen. 
* Hij kan schrijven.. 
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'Jf K". 1480. SKCKiBER, JToUan Frederlk; oud 27 jaar, 
paardeuslacbter, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter-, haar en 
wenkbrauwen blond, voorhoofd hoog1, oog en blauw , neus en 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond, is blind aan het linkeroog; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 17 Maart 
1885, en door het gerechtshof te Amsterdom, 26 Mei 1891, 
wegens diefstal,, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 3 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 7 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar Am
sterdam begeven. 

Zijn gedrag in do gevangenis wasgoed. Hij maakte passe
ment. 

Hij kan schrijven. 

-/- N°. 1481. FOSTMA, Cornel t s ; oud 34 jaar, stoker, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd , neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist het 
rechteroog; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam -16 
December 1881 en 18 Januari 1887, wegeos wederspannig-
heid en mishandeling, door het gerechtshof te Amsterdam, 
14 September en 16 November 1885, 1 Maart 1887 en in 
1891 wegens mishandeling, 'desertie, poging tot diefstal en 
diefstal, respectievelijk tot 2 , 6, 9 en 3 maanden, 2 jaar en 
6 maanden en 3 jaar gevangenisstraf 

Hij wordt 7 Juli a. s. uit de strafgevangenis te '$ Hertogen* 
iosch ontslagen en zal zich ter ontvaDgst zijner uitgaanskas 
naar Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij verrichte 
huisdienst en vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. (Zevende aflevering.) 
Dertiende jaargang. 
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N°. 1482. ATOBBËR, J a n D c r k s ; oud 30 jaar, arbeider, 
gehuwd , Protestant, geboren te Nieuw Pekel-A ,' laatst ge
woond hebbende te Ommelanderwijk, lang 1.78 meter, haar 
en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en 
kin spits, mond gewoon , baard zonder f aangezicht ovaal, 
kleur gezond ; —• 

"Werd veroordeeld: door de. rechtbank te Winschoten, 
4 Juni en 8 October 1880, 4 Februari 1887, 7 December 
1888', 28 Februari 1890 en 9 October 1891, wegens teleedi-
ging, diefstal, mishandeling , vernieling en verduistering; 
door het gerechtshof te Leeuwarden, in hooger beroep , 3 
December 1891 en 2 Juni 1892, wegens in een anders woning 
'wederrechtelijk vertoeven, diefstal, bedreiging en mishande
ling, respectievelijk tot 14 dagen gevangenisstraf, 4 maanden 
celstraf, 3 en 14 dagen, 1 maand, 1 jaar, 4 , 18, 4 en 6 
maanden vangenisstraf. 

Hij wordt' 14 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Om mei and er wijk begeven. ^ 

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

.Hij kan schrijven. 

N°. 1483. SE BAS, Jacobus Theodorus; oud 41 jaar, 
behanger, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.64 nieter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd laag, oogen bruin , neus en mond gewoon , 
kin roodf baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
beeft een litteeken aan het voorhoofd; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, in 
1883,"1385; 1887 en 7 iju'U 1892, telkens wegeDSoplichting, 
respectievelijk tot 1 jaar en drie' maanden, tweemaal tot 1 
jaar en tweemaal tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Juli a. s. uit de strafgevangenis tQ Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanska3 in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven." 
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7" N<\ 1434. B I R R E L , JiUlus Co m e l i s ; oud 26 jaar , 
^schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, gehoren en 
laatst gehoond hebbende te Haarlem, lang 1.80 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd rond, neus en kin spits, 
mond klein, baard zonder, aangezicht lang, kleur bleek; — 

• Werd veroordeeld , door den krijgsraad te 's Gravenhage, 
3 Januari 1890, wegens diefstal; door het gerechtshof te Arn
hem , 20 Ocfcober 1891, wegens bedreiging; door de recht
bank té Heerenveen, 10 Juli 1893, wegens diefstal van vee 
in de weide, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden, 18 
maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijvea. 

^rN<\ 1485. VISSER, Corne l l s ; oud 46 jaar, koopman; _ 
gehuwd, Protestant, geboren te Enkhuizen, laatst gewooDd 
hebbende te 's Gravenhage, lang 1.79 meter, haar, oogen en 
wenkbr. grijs, , voorhoofd breed, neus lang, mond klein , 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem, 15 
Jannari 1891 en door dat te 's Gravenhage, 10 September 
1891, wegens oplichting, respectievelijk tot 2 jaar en 6 
maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 Julia. s. uit de strafgevangenis te *$ Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als ad-
sistent-stoker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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<jfy N°. 1486. AKKERHAN0» W i l l e m ; bijgenaamd kromme 
Japie, oud 29 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Ïtoomsch-Kattio-. 
Hek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam,• 
lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog eu 
rond, oogen grijs, nous breed, mond gewoon, kin rond, 
baard • zouder, aangelicht ovaal, kleur gezond, do middelste 
vrager der linkerhand is krom; 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 26 
Sept. 1882, 17 Febr. 1885 en 26 Juli 1892, wegens valsch-
heid in geschrift en tweemaal wegens diefstal; door de rechtb. 
te Amsterdam 28 Januari en 8 Maart 1892, wegens weder-
spannigheid; respectievelijk tot 1 jaar ou 6 maanden, twee 
maal tot 2 jaar, 1 en -2 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Octoher a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

^ N». 1487. KOK, Adrianas Jilcolaas; oud 34 jaar, 
horlogemaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek., geboren te 
Leidan laatstgewoond hebbende te Utrecht, lang 1.75 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
spits, mond breed, kin lang, blonde knevel, aangezicht ovaal, 
kleur bleek, beeft een liüeeken aan den hals; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te 'sGravenhage, 9 
Febr. 1888 en door die te Utrecht 21 Juli 1892, wegens ver
duistering, repectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wórdt 5 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

L N». 3488. NOLMAUf, W i l l e m ; oud 57 jaar, arbeider, 
weduwnaar, Roomsen-Katholiek, geboren te Leeuwarden; 

Geheim Register. (Achtste aflevering.) 
Dertiende jaargang. 
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Laatst gewoond hebbende te Hoorn, lang 1;66 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd laag, oogen bruin, neus spits, mond 
groot, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door bet provinciaal gerechtshof in Fries
land 18 Mei 1852, 20 A.pril 1863 en 7 Febr. 18.65; door de 
rechtb. te Leeuwarden en te Alkmaar, 14 Oct. 1868 en 8 
Nov. 1887; door het gerechtshof te Leeuwarden 24 Mei 187G 
en door 'dat te Amsterdam 18 Juli 1883 en 2 Aug. 1893, 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 1 jaar, 
4 maanden, 3 jaar, 9 maanden en 4 jaar gevangenisstraf, 
6 maanden celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Aug. a.s. uit de strafgevangenis te V Gratenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Hoorn begeven. 

Zyn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 
-Hij kan schrijven, 

X N°. 1489. 0HE1NK, Salomon; oud 72 jaar , kleermaker, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Culenborgh, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, 
haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 

Werd laatst veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 
22 Juli 1893 tot 2 jaar gevangenisstraf wegens diefstal. Zie 
verder onder n°. 1253. 

Hij wordt 6 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te 'sHertogenbosch 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. 1 lij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

X N°. 1490. BEVELANDER, Adrlaan; oud 53 jaar, 
koopman, gehuwd , Protestant, geboren te 's Heerenbroek , 
laatst gewoond hebbende te Ovezande, lang 1.73 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen grijs, neus 
gewoon , mond klein , kin rond , baard zonder , aangezicht 
ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhage 10 
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Nov. 18*77, wegens diie diefstallen van vee, in de weide en 
6 Nov. 1884, wegens diefstal met geweldoefening, respectievelijk 
tot 5 en 10 jaar tucbthuisatraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 8 Aug. a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Goes begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

^ N \ 1491. E R K E N , J a c o b Freder ik , oud 19 jaar, 
blik- en koperslager, ODgehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.60 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen 
blauw , kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond. 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 20 
Aug. 1889 en lb' Juni 1891, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte pas
sement. 

Ilij kan schrijven. 

A- K°. 1492. SCHAAF8TRA, Alber t ; oud 18 jaar , smid, 
ODgehuwd , Protestant, geboren te Oldemarkt, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1/71 meter, baar en wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur geiond. 

Werd veroordeeld: door de rechtbankto Amsterdam26 Juni 
1891 en 8 Febr. 1893, wegens diefstal, re3pecitevelijk tot 1 
jaar en 18 maasden gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn ultgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is luien bru
taal. Hij doet zich soms als krankzinnig voor. Hij is onanist. 
Hij vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 
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N \ 1493. HOEF, Willem van der; oud 53 jaar, kleer

maker, gehuwd, Protestant, geboren te IJsselstein , laatst 
gewoond bobbende te Utrecht, lang-1.79 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon , 
kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezoud, ia 
pokdalig; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam , 19 
Juni 1889 en door de rechtbank te Utrecht 12 Juli 1893, 
wegens verduistering, respectievelijk tot 1 jaar en 15maandeu 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 'Aug. a. s. uit de strafgevangenis Ie Utrecht 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Ziju gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is lui. Hij 
was als kleermaker werkzaam. 

Kij kan schrijven. 

h' N°. 1494. TALK», Jozef; oud 67 jaar, zonder beroep, 
gehuwd, Roomsch-KathoÜek , geboren te Kwijt , laatst ge
woond hebbende te Rotterdam, lang 159 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen bruin , neus groot, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond ; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te *s Oravenhnge , 
8 öept. 1888, 18 Sept. 1890 en 18 Febr. 1892 en door de 
rechtbank te Rotterdam 29 Oct. 1891 r wegens diefstal en op
lichting , respectievelijk tot 18 en 10 maanden, 1 jaar en 6 
maaudeu en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 A.ug. a. s. uit de strafgevangenis te 's Qraunhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rotterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

) / ^ N°. i495. ZUTPHEN, Anton , oud 22 jaar, bnkkers-
knecht, ongeuuwd, Protestant, geborun te Texel, lantstge-
woond hebbende te Nieuwe-Diep, lang 1.55 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogeu grijs, neus en mond 
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gewoon, kin spits, baard zooder, aangezicht ovnal, kleur 
gezond, heeft een ronde vlek op den linker arm*, — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam , 25 
Aug. 1891 en door de rechtbank te Alkmaar 7 Febr. 1893, 
wegens diefstal en oplichting:, respectievelijk tot 1 jaar en 1 
jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam, 
ontslagen, eu zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte borstels. 

Hij kan schrijven. 

p^ N". 1496. HOEfEW, Jacobus van der; oud 30 jaar, 
colporteur, ongehuwd , Protestant, geboren te Schiedam , 
laatst gewoond hebbende te Kralingen , lang 1.72 meter, haBr 
en weukbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus klein, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur gezond, heeft een Htteeken op de rechterwang; — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem in 1885; 
door de reehtb. te Rotterdam, 22 Mei 1888, 17 April 1890 
en 9 Febr. 1893, wegens verduistering, diefstalen valschhekl 
in geschrift, respectievelijk t jt 183 dagen detentie, tweemaal 
1 jaar eu eens 1 jaar en (i maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 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 borstels. 
Hij kan schrijven. 

IS". 1497. KÜCHX, llartog; 61 jaar,arbeider , ongehuwd, 
f Roomsch-Katholiek, geboren ie BoIegrave;i laatst gewoond 

hebbende te Haarlem, lang 1.58 meter , harren wenk br. grijs, 
voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
litteeken-aan den hals; — 

Werd veroordeeld : dcor de rechtbank te Haarlem, 16 Sept. 
1869 wegens oplichting; 28 Mei en 30 Juli 1863, 6 üct. 
1864, 6 Kov. 1865, 7 Maart 1867, 20 Aug. 18*18, 4 en 18 
Juni 1874, 28 Wei 1878, 29 April 1880, IC Juni 1881, 14 
Sept. 1882, 2 Juli 1884, 24 Oct. 1889 eu 8 Aug. 1893, 
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telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar, 1 maand, 
1 jaar , 6 maanden, 2 jaar, tweemaal 1 jaar, 3 en 1 jaar , 
13 maanden, 1 jaar , 3 maanden , 2 jaar, 3 maanden en 
tweemaal 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij -wordt 23Aug\ a. s. uit de strafgevangenis te 's Beringen-
bosch ontslagen eu zal zich ter ontvargsfc zijner uitgaanskas 
naar Haarlem begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij verrichte buis-
dienst. 

Hij kan schrijven. 

Kf 
N°. 1498. KOELMAN, H e n d r i k ; oud 35, ja.ar, timmer

man , ongeiiuwd, Protestant, gdboreu eu laatst gewoond 
hebbende te 'sGravenhage, lang 1/78 meter, baar en wenkUr. 
blond, voorhoofd, neus en inoud gewoon , oogen blauw, kin 
rood, baard zonder, aangelicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sGraveuhage 6 
Januari 1890 wegens wcderapaünigheid; door de zelfde reebtb. 
25 Febr. 1886 eu door het gerechtshof te 's Gravenbage, 27 
Nov. 1884 en 1 Dec. 1892, telkens wegens-diefstal, respec
tievelijk tot .10 dagen, 1 en 3 maanden en tweemaal 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 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 was als meubel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

\ Kd. 1499. CJALAVAM, Anton lus ; oud 20 jaar, werk
man, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst ge
woond 'hebbende te Amsterdam, lang 1,62 meter, haar, 
wenkbr. en"oogen bruin, "voorboofd breed, neus spits, mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de reebtb. te Amsterdam 31 Mei 
1892; door het gerechtshof te Amsterdam 17 Juni 1891 en 
21 Febr. 1898, telkens wegens diefstal» respectievelijk tot 1 
maand en tweemaal 1 jaar gevangenisstraf. 
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Hij .wordt 24 Aug. 1894 uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

4^ N°. 1500. VERHOEVEN An tonJus ; oud 31 jaar, bakker, 
oDgehuwd , oud-Roomsch, geboren te Utrecht, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 10 
Juni 1891 en 22 Febr. 1893, wegens diefstal telkens tot 1 
jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

y N \ 1501. P K A A G A , Joseph van ; oud 27 jaar , kermis-
reiziger, ongehuwd , Israëliet, geboren te Rotterdam laatst 
gewoond hebbende te 's Hertogenbosch , lang 1.73 meter, haar 
en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen bruin ( neu3 spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 'sHertogenbosch, 
8 Oct. 1889; door de rechtbank te Rotterdam , 27 Maart 1884; 
door die te Dordrecht, 29 Maart 1890; door het gerechtshof 
te 's Gravenhage, 13 Nov.1886 , 17 Maart 1891 en 15 Nov. 
1892, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar ge 
vangenisstraf , V, jaar celstraf, 3 en tweemaal negen maanden 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 
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No. 1502. ZCYMGEEST , A d r l a a n ; oud 6*2 jaar, kleer
maker, ongehuwd,-Roomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Dre la , lang 1.69 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank Ie Breda, 3 Mei 1888, 
wegens laudlooperij tot 12 dagen hechtenis met last tot op
zending naar de bedelaarsgestichten, H Juli 1883,. 7 Febr. 
1884, 19 Maart 1885, 27 Jan. en 26 Sept. 1887 en 16 Aug. 
1893 ( telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal !/ t 
jaar en 1 jaar celstraf, 6 en 9 maanden en 1 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt 31 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te 'sffertc-
genhosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Breda begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1503. VEEST, W o a t e r u s Antonias v a n ; oud 22 jaar, 
loopknecht, ongehuwd, Rooomsch-Katholiek, geboren eu 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, laDg 1.59 meter, 
baar en wenbr. bruin, voorhoofd hoog, neus en mond ge 
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veróordesld: door de rechtb. te Amsterdam, 30 April 
1889 en 18 Aug. 1892, wegens diefstal respectievelijk tot 1 
en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij breide netten. 
Hr kan schrijven. 

N°. 1504. LEGEL,, Albert Hendrik ; oud 30 jaar, visch-
handelaar , ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te *s Gravenhage, lang 1.70 meter, baar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hij 
draagt een bril: — 
. Werd veroordeeld: door.de rechtb. te Breda, 18 Juni 1891 

wegens diefstal; door die te 's Gravenhage 27 Mei 1889 en 18 Sept. 
1893 wegens vaischheid in geschrift en wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar, 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

"Hij wordt 3 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

JS°. 1505. VASTAVOar» , Slmon ; oud 33 jaar , koop
man , gescheiden, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te 's Gravenhage, lang 1.78 meter, haar, wenkbr. 
en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : door de rechtb. te 's Gravenhage 2 Sept. 
1872, 10 Nov. 1873, 15 Jan. en 22 Oct. 1877, 2 Juli 1880, 
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1& Oct. 1882, 5 Juni 1884 en 1 Juni 1893, wegens diefstal en 
mishandeling, respectievelijk tot 3 maanden, 2 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf, 183 dagen celstraf, 6 maanden gevangenis
straf, 2 jaar-celstraf, 1 maand en 1 jaar en 6 maanden ge-
vangenistraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als timmer
man werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1506. B R I E L S , J a n Math i j s ; oud 22 jaar, soldaat 
milicien, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , geboren te Neder-
weprt, laatst gewoond hebbende te ŝ Hertogenbosch, lang 
1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, oogen 
bruin, neus «n mond gewoon, kin rond, baard zonder, aan
gezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad 1ste railit. arrondisse
ment, 23 Jan. 1892, wegens insubordinatie tot 1 jaar militaire 
gevangenisstraf en door den krijgsraad te 's Hertogen bosch , 
22 Sept. 1893, wegens diefslal tot 1 jaar gevangenisstraf en 
voor 5 jaar vervallen verklaard van het recht om bij de ge
wapende macht of als militair geBmploijeerde te dienen. 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Keder-
weert begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N0..1507. SClIUUHMAtf, J a n A d r l a n u » ; oud28 jaar, 
timmerman, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.61 meter, Kaar en wenkbr. 
bruin, voorhoofd boog, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd "veroordeeld; door het hoog militair gerechtshof, 20 
Febr. 1891 en door de rechtb. te Rotterdam, 16 Maart 1893, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 1 jaar 'en 6 
maanden gevangenisstraf. 
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Hij wordt 27 \Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaangskas in ontvangst nemen.. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij wa3 als meubel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1508. WISDOM, Thcodorui Comel i s Xlcolaas; 
oud 24 jaar, timmerman, ongehuwd, Protestant, geborenen 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75meter,haar 
en wenkbr. rossig, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, 
mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door.bet boog milit. gerechtshof, 13 Febr. 
1891 en door de rechtb. te Rotterdam, 16 Maart 1893, wegen3 
diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 1 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Sep. a. s. uit de strafgevangenis ie Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven, 

N°. 1509.' GROOT, CJoiewinus d e ; oud 38 jaar, metselaar, 
gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren laatst gewoond heb
bende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin 
spits, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtb. te Rotterdam, 12 Febr. 
1880 en 21 Juli 1882, door het gerechtshof te 's Gravenhage, 
28 Juni 1883 en 11 Jan. 1886, telkens wegens diefstal en 
door do rechtb. te Rotterdam, 14 Sept. 1893, wegens heling, 
respectievelijk tot 3 en 4 maanden en 2 jaar celstraf, 6 jaren 
en acht maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

file:///Sept


44 

K°. JolO. BOUWJSNS,' JOHA.N>TA; gesc&eïden huisvrouw 
van C. J. SCHOT; oud 66 jaar, zonder beroep, Protestant, 
geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.48 
meter, haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd gewoon, neus 
en mond groot, kin spits, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door do rechtb. te Rotterdam; 22 Juli 
1878, 9 Juni 1881, 24 Maart 1883, 16 Sept. 1886, 20 Juli 
1887, 17 Sept. 1889 en 15 Sept. 1892, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf, l/j jaar celstraf, 
9 maanden, 1 jaar en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 30 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaauskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

IS"0. 1511. 9 C H I F F E R , Johannes Marï lnus; oud 23 
jaar , boekdrukker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amster
dam , zonder vaste woonplaats, lang 1.79 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd boog, oogen blauw, neus en mond gewoon, I 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 5 
Jan. 1886 en door dat te 's Hertogenbosch 10 Febr. 1892, wegens 
diefstal, respectievelijk tot 5 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Breda • 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is zeer ge
slepen van aard. Hij verrichte schrijfwerk en maakte rozen-
kranzeo. 



45 

N°. 1512. EiSEÜtf, If erni van ; oud 27 jaar , kleermaker , 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Oene, gemeente Epe, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd roud , oogen blauw , neus gewoon , mond 
groot, kin rond , baard zonder , aangezicht oraal, kleur bleek , 
heeft een litteeken aan het linkeroog: — 

Werd 15 Januari 1889 door het gerechtshof te Arnhem, 
wegens poging tot moord , tot 8 jaar gevangenisstraf veroor
deeld. 

Hij genoot 3 maanden afslag, is na gratie bekomen te 
hebben 28 Juli jl uit de strafgevangenis te Leeuwarden ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Epe 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1513. HtBER , Jacob ; oud 28 jaar, maehinesmid , 
ongehuwd, Protestant, gehoren en laatst gwooud hebbende 
te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd , nous en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal t kleur gezond, is pokdalig: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 1 Mei 
1888; door het gerechtshof te Amsterdam 23 April 1884 en 
15 Maart 1892, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 
jaar en 6 maanden, 18 muanden en 2 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 October 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. IIij was als smid 
werkzaam. 

' Hij kan schrijven. 

N°. 1514. VOORDEN, Willem Fredcrlk ten; oud 
39 [jaar, koetsier, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst -
gewoond hebbende te 's Gravenhage, hing 1,79 meter, baar 
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en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Samaraug 10 
Juni 1885 wegens diefstal; door de rechtb. te'sGravenhage, 
1 April 1892 wegens verduUteriog en 16 Januari 1893 wegeua 
diefstal; door het gerechtshof te 'sGravenhage, 15 Juni 1889 
wegens valschheid in geschriften 30 Maart 1893 wegens dief
stal, repectievelijk tot 2 jaar, 4 , 3 en 9 maanden en 1 jaar 
en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 'S Gratenhagë 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskns in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was belast 
met het weven van matten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1515, HOOFT, Frans Chrlstiaan; oud 20 jaar, 
bakkersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Arasterdam, laug 167 meter, haar en 
wenkbrauwen bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en 
mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond; — ^^M 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , 29 
Aug. 1889 en 29 Sept. 1892, wegens diefstal, telkens tot 2 
jaren gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Oct. 1894 uit de strafgevangenis te *sGraxenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was belast met 
het maken van matten. 

Hij kan schrijven. 

. N». 1516 K I N G E N B E U G , Petrus Johannes-, oud 
46 jaar , schoenmaker, gehuwd , Koomsch-Katheliek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.73 meter, 
haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd boog, neus groot, 
mond breed, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur 
gezond; — 
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Werd veroordeeld; door den krijgsraad te Curacaoin 1876; 
wegens insubordinatie, door het gerechtshof te Amsterdam, 
25 Jauuari 1893, wegens schriftelijke bedreiging met eeuïg 
misdrijf tegen het leven gericht en mishandeling, respectieve
lijk tjt 5 jaar kruiwagenstraf en 2 jaar gevangenisstraf.. 

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

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

Hij kan schrijven. 

K°. 1517. J U R G E N S , F r c d c r l k J a c o b u s ; oud 20 jaar , 
straatmaker, ongehuwd, Protestaut, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam lang 1.69 meter, haar eu 
wenkbr. blond, voorhoofd, neus eu moud gewoon, oogeu 
blauw, kin rond, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 16 
April 1890 en door htt gerechtshof te Amsterdam, 14 Oct. 
1891, wegens disfstal, respectievelijk tot 1 en 3 jaar gevan-
vangenisstraf. 

Hij wordt 18 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangeüis was goed. Hij maakte rozen 
kranzen. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1518. H E S S E N , 1'liUlppus Johannc»; oud 21 
j aa r , metselaar, ongehuwd, Protestant, geboren eu laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en 
wenkbr. zwart , voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen 
blauw, kin rond, baard zooder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld;' door het gerechtshof te Amsterdam 5 
Maart 1889 en 14 Oct. 1891, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 en 3 jaar gevangenisstraf. 
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Hij wordt 18 Oct. 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 maakt» pas
sement. 

Hij kan schrijven. 

Ts°. 1519. LEYSEIV, Jo l i anucs Baptist; oud 67 jaar, 
koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Breda, 
zouder vaste woonplaats, lang 1 G5 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus eu mond gewoon, 
kin rond, baard "bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

• "Werd veroordeeld: door de rechtb. te Breda iul888endour 
die te *s Hertogenbosch 4 Oct, 1892, wegens ontucht beide 
keeren tot 2 jaren gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 's Herto
genbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij waskleerlapper. 

Hij kan schrijven. 

N'. 1520. ROBERT, Henr t J a c o b u s ; oud 27 jaar, 
reiziger, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.77 meter, haar, wenkbr. en 
oogen bruin, voorhoofd breed, neus en mond gewoon, kin 
rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 30 Dec. 
1892 wegens oplichting en 14 Febr. 1893 wegens verduiste
ring , beide keeren tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstél ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen.' 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. . Hij is sluw. Hij 
breide netteu. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1521. BOEK, llJllebraml Douirc i d e ; oud 64 jaren, 
zonder beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren to 
Uolsward, zonder vasto woonplaats, laug 1 CG nieter, haar 
on wenkbr. grijs, voorhoofd breel , oogen blauw, neus en 
mond gewoon, kin rond, baard grijs, aangezicht ovaal, kieur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet provinciual gerechtshof van 
Noordhollaud 38 Jan. JSö4, door bet gerechtshof te Leeuwar
den 22 Sept 1887; door de rechtbank io Leeuwnr len 5 Üec. 
1874, 8 üec. 1877, 6 Maart 1880 , 17 Maart 1883 cu 10 
Oct. 1891 , telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar 
tuchthuisstraf, tweemaal 2 jaar, 2 janr en 0 maandenen Vj2 
jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstrnf eu 3jnargovangenisstrat. 

Hij wordt 25 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 's Ucrto-
(jenbosch ontslagen en zal aldaar zijo uitgnanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1522. BOSCH, Antonlus Jlubcrtus; oul 26 jaar, 
verver, ongehuwd, Rooinsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond .hebbende te Roermond, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd boog, oogen grijs, neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld; door het gerechtshof te's Hertogenbosch 
11 Jan. 1888 en door de rechtbank teRoermord 13 Oct. 181)1, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 3 juar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1523. BAI-M»A, Maren» Lammert»; oud 50 jaar, 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Houtigehage, onder 
Dragten , laatst gewoond hebbende te Surhuisterveensterheide, 
lang 1.70 meter, haar en wenkbr bruin, voorhoofd breed, 
oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd 8 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in 
Friesland wegens manslag met voorbedachten rade en diefstal 
tot levenslange tuobthuisstraf veroordeeld, welke straf in 1892 
is verwisseld in 25 jaren tuchthuisstraf. 

' Hij is na gratie bekomen te hebben 6 Sept.jl uit de straf
gevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Buitenpost gemeente Achtkarspelen 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

K». 1524. VERHAREN, Machlel; oud 28 jaar, straat-
maker , ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gwoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.72 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, 31 Dec. 
1891 en 13 Oct. 1892, wegens diefstal, beide keeren tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravennage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

N°. 1525, ILIAS, Dirk Adrlanns; oud 27 jaar, vleesch-
houder, gehuwd, Protestant, geboren te Schiedam, laatst ge
woond hebbende te Kralingen,, lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond 
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gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 20 
Sept. 1888, negens diefstal; door het gerechtshof te ' s Graven-
hage 6 Sept, 1890 wegens diefstal van vee in de weide, respec
tievelijk tot 1 en 4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Nov. a- s. uit de strafgevangenis te '$ Gravenkage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskaa Daar 
Rotterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is sluw. 
Hij weefde wollenmatten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1526. HOEKSTRtL B e r e n d ; oud 42 jaar, horloge
maker , gehuwd, Protestant, geboren te Sneek, laatst ge
woond hebbende te Groningen, lang 165 meter, haar en 
wenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
.kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen, 24 
April 1890 en 19 Oct. 1893, wegens verduistering, beide 
keeren tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 3 Nov. a, s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskaa in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij verrichte breiwerk. 
Hij kan schrijven. 

N<\ 1527. J V K R I E X 9 , CJcrrlt T e u n l s ; 'oud 58 jaar , 
arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Apeldoorn, lang 1.62 meter, baar, weokbr. en 
oogen grijs, voorhoofd smal, neus dik ,mo^d klein , kin spits, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond ; — 

Werd 23 Sept. 1885 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens moedwitiigen doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf ver
oordeeld. 

Hij genoot & .maanden .afslag, .wordt 3 Nov. a. s. uit de 
strafgevangenis te Zeenwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas uaar Zutphen begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was vrijgoed. Hij was als 
reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1528. HRITMMER,FredcrIk Godfried; oud 29 jaar, 
kantoorbediende, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond 
klein, kin lang, baard zouder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam, 3 Jan. 
1888, wegens verduistering en 25 April 1893, wegens oplichting, 
respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal zich ter ontvacgst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

N°. 1529. J O N K E R , Hendrik; oud 19 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protes*ant, geboren eu laatst gewoond hebbende 
te Assen, lang 1.64 meter, baar en wenkbr. blond , voorhoofd 
rond, oogen blauw , neus en mond gewoon , kin rond , baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Assen, 8 Juli 
en- 13 Dec. 1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 2 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 16 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Asaeu begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte rozen-
kranzen. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1530. AKKERMAN, J a n ; oud 30 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewocnd bobbende 
te Hoorn, lang 148 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft een ronderug:— 
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• "Werd "vfiroordeeld: door het gerechtshof te Arasterdam, 25 
Sept. 1888 wegens diefstal; door de rechtbank te Alkmaar 
17 Oct. 1893 wegens ontucht, respectievelijk tot 2 en 1 jaar 
gevangenisstraf. 
r Hij wordt 24 Nov. a. s. luit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen 'en zal aldaar zijn uitgaanskas ia ontvangst nemen. 

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

Hij kan niet schrijven. 

N \ 1531. E S T E R , L e o n a r d u s ; oud 49 jaar, meubel
maker, .ongehuwd, Room-iCh-KatnoUek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neusenmonl 
gewoon , ' kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam 21 Oct. 
1874; door het gerechtshof te Amsterdam 20 Febr. 1882, 16 
Juni 1891 en in hooger beroep door hetzelfde hof, 10 Oct. 
1893 , telkens wegen3 diefstal; respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 
5 , 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met 
schrijfwerk belast. 
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N \ 1532.' MOOT, J a n ; ond 44 jaar, werkman .gehuwd , 
Protestant, geboren te den Helder, zonder vaste woonplaats, 
lang 1.73 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, 
oogen blauw, neus gewoon , mond groot, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem in 1883 en 
18 .December 1888, wegens diefstal, en door die te Amster
dam , 24 Nov. 1892 wegeDs zware mishandeling, respectievelijk 
tot 2 , 4 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Bij wordt 9 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te 'i? Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht matten; 

Hij kan niet schrijven. ^ 

1S"°. 1533. BiOEBACM, Clement A l b e r t u s ; oud 34 
jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, laag 1.70 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen 
bruin, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , 29 Nov. 
1892 en 22 Maart 1893, wegens diefstal, beide keeren tot 
1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

- Hij kan schrijven. 

IY\ 1534. MELIESTE, «Johanna; oud 56 jaar, zonder 
beroep , ongehuwd , Protestant, geboren te Burgsluis, zonder • 
vaste woonplaats, iang 1.60 meter, haar en. -wenkbr. bruin, 
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voorhoofd boogd, oogen blauw , neus dik , mond gewoon, 
kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam , 10 April 
en 14 Sept. 1877, 27 Den. 1878, 10 Juli 1886, door die te 
Amsterdam, 2 KOT. 1886, 9 Sept. 1890, 24 Januari en 24 
Sept. 1891, door die te Haarlem, 10 JN'OV. 1887 en 30 KOT. 
1893, telkens "wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 3 maanden, 
Vi jaar celstraf, .6 maanden, */» jaar, 1 jaar, 9 maanden, 
tweemaal 1 jaar, 17, jaar en 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 15 Deo. a. s. uit de strafgevangenis ie Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

Haar gedrag ia de gevangenis was goed. Zij was als reinigster 
' werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

N°. 1535. THOUABS. F r e d e r l k Lodew^k R a d o l f 
de ; oud 45 jaar, colporteur, ongehuwd , Protestant, geboren 
te Bourtange, zonder vaste woonplaats,- lang 1.81 meter, 
haar, wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd breed, neus groot, 
mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sGravenhage, in 
1883 door die te Amsterdam, 5 Mei 1892, wegens oplichting; 
door die te Tiel 30 Nov. 1893, wegens dieTstal telkens tot 
1 jaar gevangenisstraf, na vooraf driemaal wegens Iandlooperïj 
te zijn veroordeeld geweest. 

Hij wordt 15 Dec. 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 wad met 
schrijfwerk belast» 

Hij kan -schrijven. 

IS". 1536. L i C B O I X , Johan Lou i s ; oud 35 jaar , 
« timaiftrmAri, gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , 

laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.60 meter, 
baar en wenkbr, zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, 
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oogen blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 24 
Dec. 18*2 wegens diefstal; 29 Aug. 1883 en 3 Dec. 1891 
wegens oplichting en door het gerechtshof te Amsterdam 
27 October 1891 wegens diefstal, respectievelijk tot 3'jaaren 
4 maanden , 4 j 1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas ia ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Rij was als 
timmerman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1537. BOO&AABD Gerrlt oud 42 jaar, reiziger, 
gehuwd, Protestant, geboren te Haarlem Jaatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter-, haar en wenkbr. 
grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond klein-, 
kin spits, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld; door het gerechtshof te Amsterdam, 31 
Aug. 1880 wegens misbruik van vertrouwen ; door de recht
bank te Amsterdam 14 Mei 1889, wegens valschheid ia ge-
schiften en 19 December 1893 wegens oplichting, respectieve
lijk tot 1 jaar celstraf, 9 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 19 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij verrichte 
arbeid voor particulieren. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1538. BAKKER , Nlcolaas CorneUs; oud 34 jaar, 
gruttersknecht, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Boven-Carspel, zonde11 caste woonplaats, lang 1.79 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, 
kleur gezond j — 
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Werd veroordeeld: door bet gereclitsbof fe Amsterdam, 22 
April 1890 eu 19 December 1893 negens diefslal, beide 
keeren tot 1 jaar gevangenisstraf. 
. Hij wordt 23. December a. s. uit de strafgevangenis te 

ÈoUerdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. • 
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