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N°. 1539. Böhmers , H e n d r i k W i l l e m ; oud 32 jaar, 
varecsgezel, ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam! lang 1.74 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd boog, oogen blauw, neus en mond gewoon f 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, 
mist een lid van den 3den vinger der linkerhand: — 

Werd veroordeeld ; door de rechtbank te Amsterdam , 3 Mei 
1882 wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage ,-
2 Nov. 1882 en door dat te Amsterdam, 12 Oct. 1886 wegens 
bedreiging met brandstichting en door de rechtbank te Haar
lem 29 Juni 1893, wegens bedreiging met eenig misdrijf tegen 
het leven, respectievelijk tot 'S, 18, 9 en 18 maanden ge
vangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1540. B r o e r s n a , Klaas H l e n U ; oud 38 jaar , 
slager, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond-
hebbende te Augustinusga (provincie Friesland), lang 1.70 
meter, haar en wenkbr. blond . voorhoofd hoog, oogen blauw, 
neus spits, moed groot, baard zonder, aangezicht "ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door 'de rechtbank te Leeuwarden, 6 
Maart 1886 en 13 Januari 1894, wegen3 diefstal en diefstal 
van vee in de weide, telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Gronin
gen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas, 
naar Auguatinusga begeven. * 

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

Hij kan schrijven/ t 

N°. 1541. • i lberman, Jacob , oud48jaar, koopman, gehuwd, 
Israëliet, geboren te Lenfürde (Pruisaen) laatst gewoond heb* 

Geheim Register. (Eerste aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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bende te Enschedé, laag 1.49 meter, baar en wenkbr. zwart, 
voorhoofd hoog, oogen bruin , neus groot en dik . mond groot, 
kin breed, baard zonier, aangezicht vol, kleur gezond. — 

Werd veroordeeld • door bet gerechtshof te Arnhem , 2 Sept. 
1890, door dat te 's Hertogenboscb, 9 Nov. 1893, wegens 
oplichting:, respectievelijk tot 1 jaar en 18 maanden geyange-
nisstraf. 

Hij "wordt 17 Januari a, s. uit de strafgevangenis te Breda 
ontslagsn en zal zich ter ontvangst zijner uitgaaoskas naar 
Enschedé begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte passe
ment. 

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 1542. VOSS, AALTJE JOHAHNA , oud 61 jaar, werk
ster , gehuwd, Protestant, geboren te Groningen, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam , lang 1.68 meter, haar en 
wenkbr grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, ueus en mond 
gewoon, kin rond, aangezicht rond, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam 24 Mei 
1887 en 26 Sept. 1889 wegens diefstal; 16 Juni en 16 Oct. 
1892 wegons oplichting, respectievelijk tot 9 , 18 en 5 maanden 
en 2 jaar gevangenisstraf na vooraf wegens verschillende op
lichtingen nog 5 jaar gevangenisstraf te hebben ondergaan. 

Zij wordt 29 <Janaari a.s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstcl ontslagen en zal aldaar haar uitgaaoskas in ontvangst 
nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

| 

• 
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Bericht yan voorwaardelijke iuvtijheidstelliag. 

Verlofpas voor: 
Hendrik Jacobs van der Bijl, arbeider en koopman, gebo

ren te Sloten, laatst "wonende te Sneek; 

Signalement: 
vader: Jacobs Geerts van der Bijl; moeder: Ltttske JS. 

Weijma; burgerlyke staat: gescheiden echtgenoot; gods
dienstige gezindte* Nederl. Hervormd; ouderdom: 53 jaren; 
lengte: 1.75 meter; haar: grys; -wenkbrauwen: blond; 
voorhoofd: rond; oogen: blauw; neus en mond: gewoon; 
kin: rond; aangezicht: ovaal; k'eur: gezond; gewone taal: 
Nederlandsen ; byzondere teekenen: geene ; 

Het Bestuur der gevangenissen te Groningen; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
15 November 1894, 2de afdeeling B , nummer 98, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

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

Gezien de bi) de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat ffendrik Jacobs van der Bijl, gedeti
neerd in de strafgevangenis te Groningen, veroordeeld bjj 
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N°. 1543. WOUTERS, Di rk ; oud 53 jaar, sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 
Rotterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen grijs, neus klein , mond gewoon , kin rond, 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een 
lidteeken op den neus: —— 

Werd veroordeeld; door het gerechtshof te 's Gravenhage 
8 Juni 1882 en 1 Mei 1890, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 6 jaar tuehthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 4 Febr. a. s. uit de 
strafgevangenis te '* Gravenhage ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner nitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

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

N°. 1544. 0ROGTROP , Jacobus; oud 32 jaar t koop
man , gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond heb
bende te Haarlem, lang 1.75 meter, baar, wenkbr en oogen 
bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond klein , kin breed , 
baard zonder, aangezicht ovaal, .kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Amsterdam in 
hooger beroep, 4 November 1891 en door de rechtbank te 
Haarlem, 25 Januari 1894, wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 jaar en 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Haarlem begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1545. SPANJAARD, Hermanus Paula» 91 arlnus; 
oud 53 jaar, koopman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, ge
boren te Hees, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 
1.68 meter, baar en wenkbr. donker, voorhoofd gewoon, 

Geheim Register, (Tweede, aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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vonnis van de arrondissements-rechtbank te Leeuwarden, dd. 
14 Maart 1891, ter zake van twee misdrijven van diefstal 
van vee uit de weide, voorwaardelijk zal worden in vrijheid 
gesteld; 

2°. te bepalen, dat van dft aan dezen veroordeelde toe-
beuoorende uitgaanskas een bedrag van zeventig gulden 
(f 70.—) te zijner beschikking zal worden gesteld bij den 
burgemeester van de gemeente Sloten (Friesland). 

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

's Gravenhage, den vijftienden November 1̂800 vier en 
negentig. 

De Minisier voornoemd 5 

VAK DER KAAÏ. 

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

Geboord voormelden Hendrik Jacobs van der Bijl^ die, na 
gedane voorlezing van de artt. 15 en lb* van het Wetboek 
van Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zijne voor
waardelijke invryheidstelling is bevolen, heeft verklaard 
zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Hendrik Jacobs van der Bijl} voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Groningen, den achttienden ïsovember 1800 
vier en negentig. 

Het Bestuur voornoemd, 
Mr. H. C. A. THIEME , Voorzitter. 

J. VAK HOUTEN, Secretaris. 

De straftijd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den BQstcn December 1895. 
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oogen blauw, neus klein, mond gewoon , kin rond, baard 
zonder, aangezicht oraal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 23 
ï)ec. 1889 en door de rechtbank te Amsterdam, 15 Nov. 1893, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 15 maanden ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 23 Februari 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 was met breiwerk 
belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1546. BRYTIJN, Hendrik d e ; oud 72 jaar, zonder 
beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Nijmegen , lang 1.67 meter, haar en 
wenlcbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond klein, kin rond , baard zonder, aangezicht oraal, kleur 

•gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Arnhem , 26 Juli 
1880, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid en door de 
rechtbank te Arnhem, 12 April 1887, wegens verkrachting, 
respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf en 8 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 2 maanden afslag, wordt 25 Febr. a. g. uit de 
strafgevangenis te Zemwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij wordt voort
durend op de ziekenzaal verpleegd. 

Hij kan schrijven. 

K°. 1547. AARItfKSKA , Andries; ond53 jaar, schoen
maker , ODgebuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Kampen, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hoog , oogen grijs, neus en mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aaogezicht ovaal, kleur gezond: — 
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"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht, 14 Dec. 
1891 f wegens verduistering, door het gerechtshof te Amster
dam , 27 Sept. 1887 en door dat te 's Gravenhage, 15 Juni 
1893, wegens diefstal, respectievelijk tot 4 maanden , 3 en 2 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 27 Fehr, a. s. uit de strafgevangenis te '* Qravenkage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in degevangeais wasgoed. Hij was belast met 
het pluizen van tricot. 

Hij kan niet scbrijven. 

N°. 1548. D I J K , Tjeerd Arjen* v a n ; oud 29 jaar, 
kermisreiziger, ongehuwd, Protestant, geboren te Bergum, 
laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.67 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
spits , mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwaaden, 13 
Nov. 1886 en 22 Aug. 1837, wegens bedelarij beide keeren tot 
12 dagen hechteuis met last tot opzending naar de bedelaars
gestichten , 3 en 10 April, 27 Nov. en 29 Dec. 1880, 5 Mei 
1883, 18 Sept. 188i en 20 Jan. 1894, wegens diefstal, respec
tievelijk tot 2maal 14 dagen, 45 dagea en 2 jaar gevangenis
straf, 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 4 Febr.. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leeuwarden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1549. UT , 91 arinug F lor lg ; oud 28 jaar, huisknecht, 
ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage , zonder 
vaste woonplaats, laag 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 'sGraveohage in 
1887, wegens diefstal; door de rechtbank te 's Graven hage , 
19 Oct. 1882, wegens oplichting; 19 Nov. 1888, wegens 
diefstal; 5 Oct. 1891, wegens verduistering,en door die te 
Rotterdam, 25 Jan. 1894, wegens verduistering, respectievelijk 
tot 1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 3maal tot 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rot
terdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1550. S C H R I E R , Cornel l s v a n d e r ; oud 48 jaar, 
schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Rijnsburg, 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam , lang 1.75 meter, haar, 
wenkbr. en oogen bruin , voorhoofd hoog, neus spits, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 
6 Febr. 1888 en 30 Oct. 1893, wegens oplichting, respectie
velijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 12 Febr. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvaugst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1551. B A K , J a n ; oud 37 jaar , arbeider, gehuwd, 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Krom
menie, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. bloud, voorhoofd 
hoog, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin spits, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 6 Mei 
1891, wegens oplichting en 8 Febr. 1891, wegens diefstal 
respectievelijk tot 3 en 1 jaar gevangenisstraf. 
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Hij wordt 23 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskaa in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goe.3. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

N \ 1552. SHITS , A dr Janus J o h a n n e s ; oud 34 j a a r , 
timmerman, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Uden, lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. lichtblond, voorhoofd en mond gewoon, oogen blauw, 
neus klein , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
bleek, ziet scheel: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 
18 Maart 1887 en 24 Dec. 1890 en door de rechtbank te ' s Her
togenbosch , 5 Aug. 1886 en 16 Dec. 1890, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 2maal 3 jaar , 1 maand en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 23 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te 'sj&er-
togenbosch ontslagsn en zal aldaar zijn uitgaanskas in ont
vangst nemen, 

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

Hij kan schrijven. 





! 

9 

Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Johannes van Drunen^ vroeger arbeider, geboren te Vught^ 

laatst in militaire dienst; 

Signalement: 

vader: W. van Drunen; moeder: (7. van Iersel; ouderdom: 
27 jaren; lengte: 1.69 meter; haar en wenkbrauwen : blond; 
voorhoofd: gewoon ; oogen: blauw; neus en mond: gewoon; 
kin: rond; aangezicht: ovaal; merkbare teekenen: geene; 

Het Bestuur der gevangenissen te Breda; 

Gezien het besluit van don Minister van Justitie, dd. 
7 Februari 1895, 2de afdeeling B , n \ 155, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

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

Gezien de by de voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Johannes van Drunen, gedetineerd 
in de strafgevangenis te Breda, veroordeeld bij een door het 
Hoog Militair Gerechtshof goedgekeurd vonnia van den 
Krygsraad in het 2de militaire Arrondissement, standplaats 
's Hertogenbosch, dd. 11 Augustus 1891, gepronuntieerd en 
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geëxecuteerd den 22 Augustus' d. a. T. , o. a. ter zake van 
verduistering en diefstal, voorwaardelijk in vryheid zal wor
den gesteld; 

2". te beslissen, dat van do door dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vijftig gulden (f 50.—) 
zal "worden overgemaakt aan den burgemeester der gemeente 
Cronwoirt, ten einde ter beschikking van den veroordeelde 
te worden gesteld. 

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

's Gravenhage, den 7 Februari 1895. " 
De Minister voornoemd, 

VAN DER II^AT. 

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

Gehoord voormelden /okannes van Drunen, die, na gedane 
voorlezing van de artikelen 15 en 16 van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zjjne voor
waardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard 
zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Johannes van Drunen , voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Breda, den 13 Februari 1895. 

Het Bestuut voornoemd, 
Dr. iKGffimousz, Voorzitter. 
J. A. GRETE , Regent-Secretaris, 

De straftyd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den 9 November 1895. 

! 
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K°. 1553. W I J N K O O P , GUsberius Tan; oud 19 jaar, 
diamantslijper, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter,haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd hong, oogen blauw , neus en mond gewoon, 
kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld : door het gerechtshof te Amsterdam in 
hooger beroep , 25 Juni 1890 en 1 Maart 1892 , wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zioh ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam hegeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met 
breiwerk op de machine belast en plakte doosjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1554. AÏ-/BLA.S , Johannes ; oud 35 jaar, stoelen-
maker , ongehuwd , Roomscb-K"atholiek , geboren te Kuilen
burg , zonder vaste woonplaats, lang 1.75 meter, haar bruin, 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus dik, mond 
groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge 
zond: — 

Werd veroordeeld : door den krijgsraad te Arnhem 17 Jan. 
1880, wegens desertie en mishandeling; 2 Jan. 1882, wegens 
mishandeling en belediging; door het Hoog Militairgerechts
hof 19 Jan. 1883, wegens insubordinatie; door de rechtbank 
te Arnhem 10 Mei 1889, wegens landlooperij en door het ge
rechtshof te Amsterdam in hooger beroep 5 Maart 1890, wegens 
mishandeling welke den dood ten gevolge beeft gehad , respec
tievelijk tot 3 en 4 maanden detentie, 5 jaar gevangenisstraf, 
8 dagen hechtenis met last tot opzending voor een jaar naar 
de Rijkswerkinrichting te Hoorn en 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 Maart a. s uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en naar de Rijkswerkinrichting teruggebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is buitenge
woon prikkelbaar. Hij was als zeilmaker werkzaam. 
• Hij kan schrijven. 

Geheim Register. 
Veertiende jaargang* 

(Derde aflevering.) 
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K°. 1555. HOPMAN, PIcter ; oud -37 jaar, sjouwer, 
gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te-
Amsterdam, lang 169 meter, haar bruin, wenkbr. blond t 
voorhoofd laag, oogen grijs, neus dik, mond gewoon, kin 
spits, baard donker, aangezicht ovaal, kleur bleek, heefteen 
litteeken aan het voorhoofd: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht in 1891; 
door die te Amsterdam 28 Febr. 1889 en 31 Aug. 1893, tel
kens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaar en 
1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 14 Maart a.s. uit de strafgevangenis tuNieuzaer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvaugst 
nemen. 

ZiJQ gedrag in de gevaogenis wasgoed. Hij was met hekelen 
belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1556. STEEHOUWER , Bas t iaan Adr lanus ; . oud 
50 jaar, sjouwer, gescheiden , Protestant, geboren te Alblas-
serdam, laatst gewoond-.hebbende te Rotterdam, lang 1.68 
meter, haar en wenkbT. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin , 
neus eu mond gewoon , kin rond , baard blond, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken boven het rechteroog: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage 
12 Oct. 1876, 28 Mei 1880 en 1 Mei 1890, telkens wegens 
diefstal respectievelijk tot 2 jaar correctioneele gevangenisstraf 
en tweemaal tot 5 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 6 weken afslag, wordt 24 Maart a. s. uit de 
strafgevangenis te 's Cfravenhage ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven. 

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

N°. I5ö£ V&ASBtiOM, Boe; oud36jaar, arbeider, on
gehuwd, Protestant, geboren te Zeist, laatst gewoond heb
bende te Utrecht, lang* l.fiO meter, haar, wenkbr. en oogen 
bruin , voorhoofd hoog, neus spits, mond klein , kin laDg , 
baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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"Werd veroordeeld: door de rechfcbaok te Utrecht, 28Febr. 
1887: door het gerechtshof te Amsterdam in booger beroep, 21 
Maart 1893, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont-
slagea en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1558. Ë G G E n $ , F r a n e i s c a s P h l l l p p u 9 ; oud38 jaar, 
kleermaker, gehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Alkmaar, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, laag 1.60 meter, 
haar en wenkbr. donker, voorhoofd smal, oogen blauw, 
neu3 en mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond ; — 

"Werd veroordeeld: door de rechthank te Amsterdam, 29 
Juli 1886, wegens landloperij; 29 Juni 1889, 8 Oct. 1891 
en 14 Nov, 1893, wegens verduistering respectievelijk tot 14 
dagen gevangenisstraf met last tot ojzending naar de bedelaars
gestichten , 9 maanden, 1 jaar en 1 jaar en 4 maanden ge
vangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Henvicus van Rugten, landbouwer, geboren te Deurnef 

wonende te Asten; 
Signalement: 

ouderdom: 37 jaren; lengte: 1.63 meter; naar en wenk
brauwen : donker; voorhoofd: breed Ï oogen : blauw; neus: 
dik; mond: groot; Mn: breed; aangezicht: ovaal; merk
bare teekenen: geene; 

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

20 Maart 1895, 2de afdeeling B, n°. 126, luidende : 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

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

Gezien de by de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Menricus' van Hugten, gedetineerd 
in de strafgevangenis te Breda, veroordeeld b\j een in hooger 
beroep voor zooveel de opgelegde' straf betreft bevestigd 
vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Roermond, 
dd. 24 Februari 1891, ter zake van poging tot doodslag 
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voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met bet 
oogmerk om by betrapping op heeterdaad aan zicb zelven 
straffeloosheid te verzekeren, voorwaardelijk zal worden in 
vryheid gesteld; 

2 \ te bepalen, dat van de aan dezen veroordeelde toe-
behoorende uitgaanskas een bedrag van vijf en dertig gulden 
(f 35.—) te zyner beschikking zal worden gesteld by den 
burgemeester der gemeente Asten. 

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

's Gravenhage, den .20 Maart 1895. 

De Minister voornoemd, 

VAïï DER K A A Y . 

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

Gehoord voormelden Senricus van Ilugten,' die, na gedane 
voorlezing van de artikelen 15 en 16 van het Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder zijne voor
waardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard 
zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
Henricus van Huglen, voorwaardelijk in vryheid. 

Gedaan te Breda, den 25 Maart 1895. 

Het Bestuur voornoemd, 

Dr. LTGENHGTTSZ , Voorzitter. 

J. A. GKEYE , Regent'Secretarts. 

De straffcyd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, den 23ste» April 1896. 
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K°. 1559. M E I J E R , W i l l e m ; oud46jaar, verver, on
gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , zonder vaste 
•woonplaats, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voor
hoofd hoog, oogen blauw, neus krom, mond gewoon, kin 
rond, baard grijs, aangezicht smal, kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 20 
Juli 1889 en door de arn-rechtb. te Arnhem 13 Maart 1894, 
wegens diefstal telkens tot 1 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1560. OFKÖBER, Johann Harcus : oud 41 jaar, 
kelner, ongehuwd , Protestant, geboren te Amsterdam, zooder 
vaste woonplaats, lang 1.67 meter, haar, wenkbr. en oogen 
bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond gewoon, kin spits, 
baard zonder, aangezicht- smal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld:' door de rechtbank te Amsterdam 22 
Augustus 1889 eo door die te Zwolle 21 April 1892, wegens 
diefstal respectievelijk tot 2 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 April 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 was als 
boekbinder werkzaam. 

Hij kan schrijven. \ 

N°. 1561. BROMMËT, J o e l ; oud 26 jaar, pakhuis-
knecht, ongehuwd, Israëliet, geboren te Veendam, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar, 
wenkbr. en oogen donker," voorhoofd, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Geheim Register. (Vierde aflevering.) 
Veertiende jaargang* 
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"Werd veroordeeld: door de arr.-rechtb. te Amsterdam, 2 
April 1891 en door het gerechtshof te Amsterdam , 10 Januari 
1894, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 15 maanden 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 9 April a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

N°. 1562. JONG, Berend de; bijgenaamd de Beer; oud 
24 jaar, "verver, ongehuwd, Protestant, gehoren te El burg, 
laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.72 meter, haar 
en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog,'oogen grijs, neus.dik, 
mond gewoon , kin rond , baard zonder , aangezicht ovaal, 
kleur gezond, op de rechterhand is een anker getatoueerd: — 

"Werd veroordeeld; door de arr-rechtb te Arnhem , 5 Fe
bruari 1889 en door het'gerechtshof te Arnhem, 10 October 
1893, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 12 April a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven.. 

N°. 1563. 8 E Ï J F E R S , Maria Gez lna ; oud 31 jaar, 
publieke vrouw, ongehuwd, fioomscb-Katholiek , geboren te 
Worg en gewoond hebbende te Groningen, lan'g 1.63 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus 
en mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld; door de arr.-rechtb. te Groningen, acht 
maal, wegens .mishandeling, vernieling en diefstal, en door 
het gerechtshof te Leeuwarden 13 April 1893 , wegens diefstal, 
respectievelijk tot 21 dagen, 2 maal 1 maand, 21 dagen, 1 jaar, 
2 maal 45 dagen, 8 dagen en 2 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 17 April a. a. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
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ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 
Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was als wasch-

vrouw "werkzaam. 
Zij kan schrijven. 

N°. 1564. UEKMAXS, Hen «Ir leus Anton tns , oud 23 
jaar ,• zonder beroep , ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Maastricht, lang 1.67 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, 
neus lang, mond gewoon , kin spits, baard zonder ; aangezicht 
lang, kleur gezond, heeft spataderen aan het linkerbeen: — 

•Werd veroordeeld: door de rechtbank te Maastricht, 8 Febr. 
1892 en 15 Mei 1893, wegens oplichting, respectievelijk tot 
1 en 2 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1565. D e W e e r d , J a n T ja l l lng , oud 60 jaar, 
arbeider , ongehuwd, Protestant, geboren te Winschoten, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. grijsachtig, 
voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond groot, kin 
rond , baard zonder , aangezicht ovaal, kleur gezond ; mist een 
üd van den voorsten vinger der rechterhand: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 13 
Sept. 1879 wegens verbreking van afsluiting; 23 Sept. 1887 
-wegens oplichting; 30 Nov. 1877, 30 Juni 1881,13 Dec. 1889, 
12 Dec. 1890 en 3 Dec. 1891 en door het gerechtshof te 
Leeuwarden 26 Oct. 1893 telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 1 en 3 maanden , 1 en 5 jaar, 6 en 4 maanden , ] jaar 
en 4 maanden en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 April a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogen-
hosch "ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1566. Hooseman, J a c o b . oud 32 jaar, glazen-
wasscher, gehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam , laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam; lang 1.78 meter, haar en 
wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal: — 

Werd vercordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 7 
April 1884, 15 Feb. en 9 Nov. 1885, en door de reeb tb- te 
Amsterdam 6 Sept. 1883 en 27 Febr. 1894, telkens -wegens 
diefstal, respectievelijk tot 183 dagen; 2 maal 1 jaar en 5 
maanden celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 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. 

N°. 1567. HARBERS, Helmlch Hendrik; ond 54 
jaar, arbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Hoog-Keppel, 
laatst gewoond hebbende te Doesburg, laDg.l.öö meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus 
spits, mond gewoon, kin en aangezicht rond, baard zonder, 
kleur gezond, is kaalhoofdig en heeft een linker liesbreuk: — 

Werd veroordeeld": door het gerechtshof te Arnhem, 16 
November 1876, 25 Juni 1885 en in 1893 wegens valschbeid 
in geschrift en oplichting, respectievelijk tot 5 jaar tucht-
huisstraf, 3 en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 30 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen. en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Doesburg begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte sigaren
pijpjes. -

Hij kan schrijven. 

N\ 1568. SCHEUTCK, Johan Coenraad vaa ; oud 55 
jaar, schoenmaker, ongehuwd, Boomsch-KathoÜek, geboren 
te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, 
lang 1.57 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, 
oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zouder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

I 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 9 
Dec. 1851 v 1 Juni 1853, 18 Jan. 1854, 3 Nov. 1858 en 27 
April 1864, "wegens diefstal en bedelarij, door het provin
ciaal gerechtshof in Noordholland. 14 Sept. 1852 en 19Maart 
1856, -wegens diefstal, respectievelijk tot 14 dagen, 6 en 18 
maanden celstraf, 14 dagen en ö jaar gevangenisstraf met 
last; tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6 maanden, 
celstraf en 2 jaar gevangenisstraf; door dat in Drenthe, 17 
Juni 1865, wegens moord tot de straffe des doods, bij Kon. 
besluit verwisseld in 26 jaar en 8 maanden tuchthuisstraf. 

Wegens ontvluchting door middel van braak en medeplich
tigheid aan diefstal door middel van uit- en inwendige braak 
en inklimming veroordeeld door de rechtbank te Leeuwarden 
28 Juli 1868 en door het provinciaal gerechtshof in Fries
land 14 Sept. 1868, tot 6 maanden gevangenisstraf en Öjaar 
tuchthuisstraf welke straf bij Kon. besluit van 27 Juni 1892 
is verwisseld ia 3 jaren gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 April a. s. uit de strafgevangenis te Groningen 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is een vol
leerde boef. Hij was als zeilmaker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N \ 1509. K&VW, Mcolaas Joscp ï i ; oud 46 jaar, 
sigarenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Overschie, 
laatst gewoond hebbende te Delfshaven, lang 1.65 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal , oogen grijs, neus 
gewoon t mond klein , kin rond , baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond : — 

Werd 4 Mei 1883 door het gerechtshof te fa Gravenhage 
wegens het bedriegelijk namaken van billetten door eene door de 
wet bekrachtigde bank, tot 12jaar tuchtbuisstrafveroordeeld. 

Hij wordt 4 Mei a, s. uit de sïrai'gGvangQèis te Zeeuwarden 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1570. VERHESJDT, Joscph Pierre Cu si ave , 
oud 23 jaar , lcok , ODgehuwd , fioomsch-lvatholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage , lang 1.66 meter, 
haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen bruin, neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage 14 
Maart 1889, 23 December 1889, 30 Januari 1890 en 10 Decem
ber 1891 telkens wegens diefstal, en door het gerechtshof te 
's Gravenhage 4 Januari 1894 wegens heling, respectievelijk 
tot tweemaal 6 maanden , -3 maandeu, 1 jaar en 1 jaar en 
6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 8 Met a s. uit de strafgevangenis te 's Graven7iage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanska3 in ontvangst nemen. 

Zijn gedrrg in de gevangenis was slecht. Hij maakte raatten. 

Hij kan schrijven. 

N*. 1571. BERMEN, AWIÏAKA ELISABFTH, oud 34 
jaar, bierhuishoudster, ongehuwd, fioomsch-Katholiekf ge-

Geheim Register» (Vijfde aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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boreu teZierikzee, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, 
lang 1.61 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin f voorhoofd 
hoog , neus en mond gewoon, kin rond / aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

• "Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage 14 
November 1892; door die te Rotterdam 9 Juni 1833,23 0ct. 
1834, 26 Maart 1885 en 26 Oct. 1893, telkens -wegens dief
stal , respectievelijk tot 2 maanden gevangenisstraf, 3 maal 
1 jaar celstraf, 3 maanden en 1 jaar celstraf en 1 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 9 Mei a. s uït 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 bij de 
wasscherij werkzaam. 

Zij kan schrijven. 

K°. 1572. BOER , J a n d e ; eigenlijk genaamd Frederich 
Muller, zich ook noemende Jan Bauèr, Johan Krieger en 
Johan Weering, oud 64 jaar , fabriekarbeider, ongehuwd, 
Protestant, geboren te Hartum Kreiz Minden, Duitschland, 
zonder vaste woonplaats, lang 1.73 meter, haar, wenkbr.en 
oogeu grijs , voorhoofd hoog, neus groot en dik , mond groot, 
kin rond, baard grijzend , aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem 29 Nov. 
1883 wegens landlooperij onder bezwarende omstandigheden , 
door die te alkmaar 4 Januari 1884 wegens diefstal, endoor 
het gerechtshof te 's Hertogen bosch 6 Mei 1891 wegens kerk-
diefstal, respectievelijk tot 2 jaar, 4. jaar en 8 maanden en 
4 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Mei a. s uit de strafgevangenis te V Hertogen-
bosch ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks 
gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was belast 
met het verstellen van kleedingstukken. 

Hij kan schrijven. 



22 

N°. 1573. VORSTENBOSCH, Petrus van d e n ; oud 
22 jaar , arbeider t ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Schijndel, lang 1.60 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd , neu3 en mond gewoon , 
oogen blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd 26 April 1892 door de rechtbank te 's Hertogenbosch , 
wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Hij wordt 11 Mei a. s, uit de strafgevangenis te '* Hertogen* 
l>osch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Schijndel begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°t 1574. MA.1J, HENDEEIKA , oud 42 jaar, werkster, 
gehuwd, Protestant, geboren te "Westzaan, laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.7L meter, haar en wenkbr. 
donder, voorhoofd laag, oogen bruin, neus groot, mond ge
woon , kin spits, aangezicht schraal, kleur bleek: — 

"Werd veroordeeld: 3 Oct. 1888 bij arrest van het gerechts
hof te Amsterdam en 27 Mei 1893 door de rechtbank te Am
sterdam wegens diefstallen, respectievelijk tot 1 en 2 jaar 
gevangenisstraf. 

Zij wordt 12 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

. Zij kan schrijven. 

N°, 1575. WIJK, ANNA ELBBETA VAN , oud 64 j aa r , 
koopvrouw, oogehuwd , Protestant, geboren te Gouda , laatst 
gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.54 meter, haar t 
wenkbr.. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus en mond g e 
woon , kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 'sGravenhage , 
20 Maart 1890, door de rechtbank te Rotterdam, 12 Dec. 
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1876, 38 Maart 1878, 18 Jan. 1887, 2i Juni 1888, 21 Nov. 
1889 eu 28 April 1894, telkens wegens diefstal, respeeiievelijk 
tot 1 jaar gevangenisstraf, 1 maand en V, jaar celstraf, 2 
maanden, 1 jaar, 6 weken en 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij wordt 13 Mei a. s. uit de s'rafgevangenïs te Rotterdam 
ontslagea en zal aldaar haar uitgaanskasin ontvangst nemen. 

Haar gedrag in de gavangenis was redelijk. Zij was met 
naaiwerk belast. 

Zij kan schrijveu. 

N°. 1576. SCHOLTZ, Joh iu incs F r e d e r i k Cocnraad, 
oud 24 jaar , arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren ea 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, Jaug 1.68 meter, 
baar en wenkbr. blond , voorhoofd , neus en mond gewoon , 
oogen blauw, km rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, stotterd : — 

Wer.1 veroordeeld: dcor de roehtbank te Amsterdam 22 Jan. 
1890 wegens diefstal, 30 Oet. eri 16 Dec. 1891 wegens weder-
spannigheid, diefstal eu mishandeling, door het gerechtshof te 
Amsterdam 16 en 29 Dec. 1891, wegens mishandelingen dief
stal, respectievelijk tot 1 j i a r , 1 maand, 45 dagen, 2 maan- • 
den en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 Mei a. s. uit de strafga vangen is te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte passe
ment en was met huisdienst belast. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1577. WIELEMOUr , J o h a n n e s Wilhelmus Ge-
rardus , oud 36 jaar, varensgezel, gescheiden , Eoomsch-
ICatholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te 's Graven-
hage, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd 
gewoon, oogen grijs, neus en kiu spits, mond klein, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd vetoordeeld : door de rechtbank te 's Gravenhage 2 
Juli 1880, 13 Jan. 1881 en 8 Sept. 1892; door hetgerechts-
hof te 's Gravenhage 2 Oct. 1877, 10 Aug. 1878, 14 Aug. 
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1885 en 12 April 18S3. lelkens wegens diefstal, respectieve
lijk tot 3 maanden en 183 dngen celstraf, 2 jaar gevangenis
straf, 183 dagen, 1 jaar en V» jaar celstraf en & jaar gevan
genisstraf. Betrekkelijk deze laatste straf diene , dat de veroor
deelde van 2 Mei tot 12 Sept. 1892 voorwaaderlijk in vrijheid 
is geweest, doch wegens het plegeD van diefstal is herroepen. 

Hij wordt 17 Meia.s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N*. 1578. JONOEJAtf, Alber<us;oud 58 jaar, schipper, 
gehuwd , Protestant, geboren to Scheveoiugen , laatst gewoond 
hebbende te Vlaardingen , lang 1.76 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werl veroordeeld: door het gerechtshof to 's Gravenhage26 
Nov. 1891; door dat te Amsterdam 12 Nov. 1892 en door de 
rechtbank te Kotterdam 13 Dec. 1892, wegens diefstal en ver
duistering, respectievelijk tot 4 maanden, 1 jaar en G maan
den en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar ziju uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1579. BOSDORP, JoBANNA ; oud 51 jaar, werkster, 
weduwe, Protestant, geboren, en- laatst gewoond hebbende te 
Amsterdam, lang 1.57 meter, haar en wenkbr. donker, voor
hoofd , neus en mond gewoon , oogen bruin, kin rond, aan
gezicht rond, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdaam 17 
Juli 1861, 18 Aug. 1875, 20 April 18cS6 en 2 April 1889 bij 
twee vonnissen; door het gerechtshof te Amsterdam 16 Jan. 
1882-, telkens wegens diefstal en 16 Mei 1894 door hetzelfde 
hof wegens heling, respectievelijk tot 6 maanden celstraf , 4 , 
2 en 1 jaar, tweemaal 3 jaar en 1 jaar gevangenisstraf. 
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Zij wordt 20 Mei a. s. uit de strafgevangenis t9 Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal alaaar haar uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Zij kan schrijveo. 

N°. 1589. BUUXS, Jo l ian , oud 44 jaar, werkman, 
weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam t lang 1.72 meter, haar en wenkbr. doDker, 
voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus dik, mond breed, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam, 7 Nov. 
1890 wegens wederspannigheid en mishandeling; in 1875 en 
in 1877 en door het gerechtshof te Amsterdam 11 Nov. 1891 
en 10 Jan. 1894 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
2 maaudeu, 1 jaar, 15 maanden en tweemaal 1 jaar gevan
genisstraf. 

Hij wordt 57 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Nisuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte bosjes 
voor vuurmakers. 

Hij kan schrijven-
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Hendrikje Peeks, weduwe van Hendrik Kuik, geboren te 

Westerbork, gewoond hebbende te Ballo, gemeente Rolde; 
Signalement: 

ouderdom: 34 jaren; haar: zwart; wenkbrauwen:,donker; 
voorhoofd: laag; oogen: grys; neus: klein en spits; mond: 
klein; kin: spits ; aangezicht > smal; kleur: bleek; by
zondere teekenen: geene; 

Het Bestuur der gevangenis te Gorinchem; 
Gezien het besluit van don Minister van Justitie, dd. 

25 April 1895, 2de afdeeling B, nn. 116, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

Beschikkende op een daartoe gedaan voorstel van het 
College van Regenten over de byzondere strafgevangenis 
voor vrouwen te Gorinchem; 

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

Gezien de by de voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Hendrikje Peeks, weduwe van Hendrik 
Kuik, gedetineerd in de byzondere strafgevangenis voor 
vrouwen te Gorinchem, veroordeeld by vonnis van de Arron-
diasements -Rechtbank te Assen, dd.' 13 September 1887, 
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ter zake van poging tot moord, den negen en twintigsten 
April 1800 vijf m negentig, voorwaardelijk zal worden in 
vryheid gesteld; 

2 . te bepalen , dat van dn aan- deze veroordèejöe toe-
belioorende uitgaanskas een bedrag van vijf en twintig gulden 
(f 25.—) te harer beschikking zal worden gesteld* 

Het College van regenten over de bijzondere straf
gevangenis voor vrouwen te Gorinchein is belast met de uit
voering van dit besluit. 

fs Gravenhage, den 25 April 1895. 

De Minister voornoemd, 

VAN DER K,UY. 

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

Gehoord voormelde Hendrikje JPeeks^ weduwe van H. Kuik, 
die, na gedane voorlezing vau de artikelen 15 en lö van het 
"Wetboek van Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder 
bare voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft 
verklaard, zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen 
gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelde 
Bendrihje /'ee/.s, weduwe van U. Knik, voorwaardelijk in 
vryheid. 

Gedaan te Gorinchem, den 29 April 1800 vijf en negentig. 

Het Bestuur voornoemd, 

v. ROOSENDAAL , Voorzitter. 

J. A. MULDEBJ Secretaris. 

De straftijd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver
mindering van straf, dm 30 Juni 1897. 
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N°. 1531. U08MCLDKK, Johannes; oud 42 jaar, arbeider. 
ongehuwd » Roomsen-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbeGde te Gent bij Nijmegen, lang 1.84 meter, baar eu 
weokbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, 
mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur 
gezond: — 

Werd 1 Oct. 18S5 door het gerechtshof te Arnhem wegens 
opzettelijke brandstichting tot 10 jaar tucbthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 4 April jl. uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zij oer uitgaanskas naar Gent begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1532. STAKHËNBUaCi, Hendrikus Petrus ; oud 
27 jaar , visscher, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Leiden, laog 1.74 meter, 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd en mond gewoon, oogen 
blauw, neus lang, kin rond, baard zonder, aang.ezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sGravenbage in 
1884, wegens mishandeling en bedreiging; door die te Haar
lem 14 Febr. en 21 Maart 1889 en 29 Juni 1893, telkens 
wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 5 maanden, 1 jaar 
en 3 maanden , 18 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Leiden begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1583. WALLE, WIHBLUIKA. VAN DBS, oud 45 jaar , 
zonder beroep , weduwe, Protestant, geboren te Lieden , zonder 

Geheim Register. (zesde aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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vaste woonplaats, lang 1.57 meter, haar, wenkbr. en c ogen 
bruin, voorhoofd laag, neus en mond gewoon, kin rond , aan
gezicht ovaal, kleur gezond: B 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sHage2Mei 189*2 
•wegens verduistering en 21 Juni 1894 wegens dieistal, telkens 
tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Zij -wordt 6 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven, 

N°. 1584. BL031N1ERT , P i e l e r ; oud 20 jaar, kleer
maker , ongehuwd, Protestant, geboren te Bennebroek, zon
der vaste woonplaats, lang 1.59 meter, haar, wenkbr. en 
oogen donker , voorhoofd smal, neus en mond gewoon, kin 
rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem24Maart 
1892 en door het gerechtshof te Amsterdam 6 Juni 1S94, 
wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden en 
1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 10 Juni a. s. uit de strafgevangenis teNieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was als zadel
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1585. SCHUILtWe , J a n , oud 27 jaar, arbeider , 
ongehuwd, Protestant, geboren te Zweeloo , gewoond hebbende 
te Groningen, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin , voor
hoofd laag , oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft 
een kliergezwel in de rechterwang: —• 

"Werd veroordeeld: in 1888 door de zeekrijgsraad te Helle-
voetsluis (zonder vermelding van misdrijf), door de rechtbank 
te Groningen 29 Mei 1890 wegeos mishandeling, 3 
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en 16 November 1892 wegens diefstal an overtreding der hou-
rtenbelastiog ; door het gerechtshof te Leeuwarden, 22 Decem
ber 1892, 19 Januari en 6 April 1893 wegens mishandeling 
en diefstal, respectievelijk tot 18 maanden gevangenisstraf, 
f 8 boete of 5 dagen hechtenis, 4 maanden gevangenisstraf, 
f 5 boete of 1 dag hechtenis, 4 maanden en 2 maal 1 jaar 
gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. In den laatsten 
tijd was hij in een ziekencel opgenomen en onder behandeling 
van den geneesheer. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1586. W E R K E R , F r l c d r l c h He lnr lch ; oud 43 
jaar , schilder, gehuwd , Protestant, geboren te Arena (Duitsch-
laad), laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 
meter , haar eu wenkbr. rossig , voorhoofd smal, oogen blauw , 
neus en montl gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond : — 

Werd 9 Haart 1886 door het gerechtshof te Amsterdam 
wegens diefstal van vee in de weide en diefstal bij nacht , 
wapenen bij zich hebbende, tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 13 Juni a. s. uit de 
strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ont
vangst zijner uitgaanskas naar Nieuwer-Arastel begeven. 

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

Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

NJ. 1587. HEETEN, GBBRTRÜIDA DSN , gescheiden huis
vrouw van P. J. J. Theuuissen, oud 54 jaar , werkster, 
Protestant, geboren te MeUssaot, laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam, lang 1.51 meter, baar en wenkbr. blond, voor
hoofd laag,. oogen bruin , neus en mond gewoon, kin rond, 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam , 13 J u l i , 
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29 Augustus en 20 November 1877 , 7 Oetober 1830 , 9 Januari 
1883, 28 Februari 1884» 28 Juxi en 3 November 1887, 18 
April 1889 en 23 Oetober 1890, door het gerechtshof te's Gra
ven hage , 25 Februari 1892 en door de rechtbank, te Rotter
dam 31 Mei 1894, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
2 maal 2 maanden , V, jaar, 1 jaar, % jaar en IV, jaar cel
straf, 6 weken eu 4 maal 1 jaar eu eeus 1 jaar eu ti maanden 
gevangenisstraf. 

Zij wordt 15 Juni a. s. uit de slrafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaariskasin ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1588. TAKKEN, Klaas ; oud 36 jaar, kooj man, 
ongehuwd, Roomsen-Katholiek , geboren te Knkhuizen , laatst 
gewoond hebbende te Sloten, lang- 1.72 meter, haar , wenkbr. 
en oogeu bruin, voorhoofd hoog, neus breede wipneus, 
mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht rond , 
heeft litteekens van klieren: — 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam 25 Janu
ari 1883, door het gerechtshof te Amsterdam 24 Mei 1886 en 
13 Juni 1893, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
Ö maanden, 1 jaar , 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 17 Juni s. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen ec zal zich ter ontvaugstzijner uitga&nskasnaar sloteu 
begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1589. HUIJ&ENS , Petrus Egbert Anlonie , oud 
53 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te 's Graven-
hage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 
meter , haar en wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond, baard rossig, aangezicht 
vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 3 
Juli 1875, 30 September 1879 en 15 Februari 1882, telkens 
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wegens bedelarij en 27 Maart 1894 wegens het valschelijk op
maken van getuigschriften en het gebruik maken daarvan, 
respectievelijk tot 6 maanden, 2 jaar celstraf en öjaartucht-
huisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht en 
1 jaar gevangenisstraf. 

Ui] wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amslel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1590. E T E R S , Corne l i s ; oud 27 jaar, sjouwer, 
ongehuwd , Roomsch-Katholiek , geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam , lang 1,69 meter, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam , 8 Juni 
1881, 22 December 1885, 5 en 26 Januari 1886 en 25 
Januari 1887; door het gerechtshof te Amsterdam 17 Juni 
1890 wegens diefstal, verzet en mishandeling, respectievelijk 
tot 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf, 1 maand, 2 maan
den en 45 dagen celstraf, 2 maanden en 5 jaar gevangen isstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1591. MOLT, U e n d r i k a s J o h a n n e s , oud 28 jaar, 
sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, laog 1.68 meter, baar en wenkbr. 
bruin , voorhoofd hoog , oogen blauw, neus gewoon, mond klein, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond .heeft 
een anker getatoueerd op de rechterhand en litteeken aan de 
linkerzijde van het hoofd: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 11 
Februari 1880, 13 Februari 1884, 27 Februari 1885 en 21 
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Januari 1886; door het gerechtshof te Amsterdam 17 Juni 
1890, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar ge
vangenisstraf, 9 en 4 maanden en 45 dagen celstraf en 5 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt 21 Juni a. s uit de strafgevangenis te .#0#£r^fl?# 
ontslagen en zal zich t«r ontvangst zijner uitgaaoskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1592. BATENBURG, Eduard Karel August van ; 
oud 45 jaar, werkman , ongehuwd , Protestant, geboren en 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.64 meter, baar 
en -wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en 
mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht vol, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 30 
October 1883, 24 September 1884, 24 September 1889, 22 
Juli 1892 en 7 Juni 1894, viermaal wegens diefstal en eens 
wegens misbruik van vertrouwen , respectievelijk tot 3 maan
den en 183 dagen celstraf, 1 jaar , 6 maanden en 1 jaar ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 22 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Am
sterdam begeven. 

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

Zij kan schrijven. 

1S°. 1593 F A U L H A B E R , Franciseus Josepbu§ Hu-
b e r t u s , oud 41 jaar , venter, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, 
geboreu te Venlo, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, 
lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd boog, 
oogen blauw, neus en mond gewoon , kin rond, baard zonder, 
aaugefcicht ovaal, kleur gezond; —-

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 6Juli 
1882, 11 April 1883, 12 Februari 1889, 22 September 1892, 
en 1 Juni 1894, viermaal wegens diefstal en eens wegens 
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oplichting, respectievelijk tot 183 dagen en 3 maanden cel
straf, 4 en 18 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 22 Juni a, s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

S°. 1594. BREED VELD, 8 lm on ; oud 38 jaar , tim
merman, gehuwd, Protestant, geboren te Ridderkerk, zonder 
vaste woonplaats, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. donker , 
voorhoofd breed, oogen blauw, neus groot, mond breed, kin 
rond , baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 16 
Maart 1892; door de rechtbank te Arasterdam 1 Maart, 15 
Mei en 5 Juli 1889, 8 April 1891 en 14 Juni 1894; 5maal 
wegens diefstal en eens wegens verduistering, respectievelijk 
tot 2 jaar , 6 , 8 , tweemaal 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaaaskas in ontvangst 
nemen. 

Zija gedrag in de gevaDgenis was goed. Hij was als tim
merman werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1595. BROUWER, Hendr ik B o t e ; oud 17 jaar , 
steendrukker, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Deventer, laatst gewoond hebbende te Ani3terdam, lang 1.69 
meter, haar en wenkbr. uonker, voorhoofd breed, oogen bruin, 
neus groot, mond breed, kin rond, baard zonder, aangezicht 
vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld; door het gerechtshof te Amsterdam 10 
October 1893; door de rechtbank te Utrecht 23 Januari en 11 
September 1893, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
1 jaar , 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 
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Hij wordt 30 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Nieuioer-> 
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijo gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij was met plak
werk belast. 

Hij kan schrijven. 

W* 1596. VISSER , Hendrik ; oud 51 jaar , colporteur , 
gehuwd, Protestant, geboren en laat3t gewoond hebbende te 
Amsterdam , lang 1.68 meter , haar en wenkbr. grijs , voorhoofd 
en mond gewoon, oogeu blauw, neus spits, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond-, is kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 5 Febru
ari 1879 wegens misbruik van vertrouwen , 2 Juni 1887 wegens 
mishandeling, 13 September 18S7 wegens diefstal, 12 Juli 
1889 wegens Majesteitschennis, 5 Augustus 1893 wegens op
lichting en door het gerechtshof te Amsterdam 11 April 1893 
wegens opruiing, respectievelijk tot 9 maanden celfstraf, f25 
boete of subsidiair 15 dagen hechtenis, 1 maand en 3 maal 
1 jaar gevangenisstraf. 

Hij genoot 37, maand afslag, is 1 Mei jl. uit de strafge
vangenis te 's G-ravenhage ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

N°. 1597. Honing, Salonion de ; oud 53 jaar, koopman, 
gehuwd, Protestant, geboren te Gouda, laatst gewoond heb
bende te Assen, lang 1.51 meter, haar wit , wenkbr. blond, 
voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus dik, mond gewoond, 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, is 
kaalhoofdig en getatoueerd op den linkerarm en de hand: — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Assen 23 Januari 
1878, 6 Mei 1890 en IL Juli 1893, telkeos wegens diefstal, 
respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 1 jaar en 6 maanden en 2 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 13 Juni a, s.'uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Enschedé begeven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1598. OOSTElVMEIJER.PaulTheortoor ; oud 42 
jaar, werkman , ongehuwd , Protestant, geboren te Maastricht, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.62 meter, 
haar en wenkbr. bloud, voorhoofd en kiu rond , oogen blauw , 
neus spits, mond gewoon , baard zonder , aangezicht ovaal y 
kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam. Juni 
1888 en 30 Mei 1893, wegens diefstal, twee maal tot 2jaar 
gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

IS°. 1599. STEVENS, Frederjk Charles, oud54jaar, 
schrijver, ongehuwd, Roomsch-Katholiek . ge buren te Rotter
dam , laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.65 meter, 
haar en weokbr. grijzend, voorhoofd rond, oogen donker, 
neus laog, mond gewoon; kin spits, baard zonder, aange
zicht ovaal, kleur gezond : — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amstrrdaai 6 Mei 
1885 ; door de rechtbank to Arnhem in 1880 en door die te 
Zntphen 26 Juli 1893, telkens wegens diefstal, respectievelijk 
tot 8 jaar tuchthuisstraf, 'S jaar correctioneele gevangenisstraf 
ea 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en over de grenzen des Rijks gebracht. 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was belast 
met het machinaal breien. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1600. HEETVELD, Slarfnus; oud 30 jaar, smid, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Amerongen , laatst gewoond 
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hebbende te Amsterdam, laDg 1.75 meter, baar en weukbr. 
bruin, voorhoofd rond, oogen blauw , neus groot, mond ge
woon , kin rond» baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge-
zoud , beide armen en handen getatoueerd. 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad in het 3de militie-
arrondissement 9 Mei 1885 ter zake van 2de desertie en aan
randing der eerbaarheid; door de rechtbank te Amsterdam 
20 Juni 1893 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaarkrui-
wageustraf en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 5 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1601. M O O I J , J o h a n n e s Mar inus A r n o l d u s ; 
oud 34 jaar, horlogemaker, gehuwd, Rooinsch-Katholiek , 
geboren te Leiden, laat3t gewoond hebbende te 'sGravenhagn , 
lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, 
oogen bruin , neus breed, mond klein , kin spits , baard zonder, 
aangezicht ovaal, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te VGravenhage 9 
April 1891: 26 Augustus 1892 en 19 Februari 1894, telkens 
wegens verduistering, respectievelijk tot 3 maanden, 1 jaur 
en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Jnlia. s. uit de strafgevangenis te 's Gvawihage-
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen, 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij weefde matten. 

Hij kan schrijven. 
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N°. 1602. l i l P P E , Henrlcus Johannes ; oud. 67 jaar, 
sebÜ&er , weduwnaar, Roorasch-Katboliek f geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, haar en 
wenkbr. grijs, voorhoofd breed, oogen blauw, neus dik, 
mond groot, kin breed , baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, i3 kaalhoofdig: — 

"Werd veroordeeld; door de rechtbank te Amsterdam, 19 
Mei 1868 wegens verwonding, 11 Febr. 1873 wegens land-
looperij; 2 Nov. 1875. 30 Juni 1S86; 25 Oct. 1887, 18 Oct. 
1888 en 25 Jan. 1891; door het provinciaal gerechtshof in 
Noordholland, 7 Oct. 1874; door het gerechtshof te Amster
dam 21 Aug. 1877, 5 Mei 1886 en 24 Febr. 1885 en door de 
rechtbank te Amsterdam 13 Juli 1893, telkens wegens diefstal, 
respectievelijk tot 3 maanden celstraf, 1 maand gevangenisstraf, 
183 dagen, 18 en 9 maanden celstraf, 2 jaar , 2 jaar en 3 
maanden en 2 maal 1 jaar gevangenisstraf, 2 maal 1 Jaar 
celstraf en 1 jaar gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1603. &EBVS, JohanHendr ikNlco laas ; oud 38 jaar, 
stoker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Haarlem, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, 
haar en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, oogen bruin,neus 
en mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht hoekig, 
kleur bleek: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 8 
Febr. 1881 wegens valscbheid in geschrift, 3 Aug. 1881 en 
12 April 1888 wegens oplichting; 24 Nov. en 17 Dec. 1894 
wegens landlooperij; 26 Nov. 1883, 23 Maart 1885 en 3 Jan, 
1894 wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 4 maanden en 
2 jaar celstraf, 2 maal 14 dagen gevangenisstraf, 2 maal 1 
jaar en eens 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Geheim Register* (zevende aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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Hij wordt 6 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

N°, 1604. HAAK, A a r o n l s a a c k d e ; oud52 jaar café
houder , gehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond heb
bende te Amsterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. 
zwart, voorhoofd breed, oogen bruin , neus groot, mond breed, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond , heeft 
een wrat boven het rechteroog. 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam , 20 
Nov. 1855, 19 Oct. 1858 en 19 Dec. 1860, telkens wegens 
zakkenrollerij en door het gerechtshof te Amsterdam 27 Juni 
1893 wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden, 2 , 3 en 2 
jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer* 
Atnstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen, 

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

Hij kan schrijven. 
ï\°. 1605. ROELOF», Johanne* , oud 28 jaar, werk

man, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Monnikkendam, 
laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, 
haar en wenkbr. bruin , voorhoofd hoog , oogen grijs , neus 
spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, hij heeft een litteeken aan het linkeroog : — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 
10 fept. 1890 wegens diefstal; door de rechtbank te Amster
dam , 1 Juni 1893 wegens mishandeling, beide keeren tot 
2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amster
dam begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is niet altijd 
normaal, is ai eens in het krankzinnigengesticht teMedemblik 
-verpleegd geweest. Hij was als reiniger werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
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N \ 1606. VJELSKlV, Johannes Uermanas Tan ; oud 
36 jaar, stukadoor , gehuwd , Protestant, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 nieter, baar en 
wenkbr. donker, voorhoofd eu mond breed, oogen bruin, 
neus groot, kin en aangezicht rond, baard zonder, kleur 
gezond: — 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam in 1880 , 
19 April en 23 Juni 1892, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 18 maanden, 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 8 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-' 
AmsUl ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag: in de gevangenis wasgoed. Hij breide netten. 
Hij kan schrijven. 

ïv\ 1607. B I R L 1 G E , Arnold , oud 18 jaar, bakker, 
ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, 
voorhoofd breed , oogen bruin , neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 6 
April 1892 en 3 Jan. 1893 wegens diefstal en 8 Febr. 1893 
wegens heling, respectievelijk tot 2 en 18 maanden en 1 jaar 
gevangenisstraf. 

Hij wordt; 12 Juli 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 zoomde matten 
en sorteerde garens. 

Hij kan schrijven. 

JS"°. 1608. KRUIDT, CORNELIA ; oud 56 jaar, werkvrouw, 
ongehuwd , Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 
te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin , voor
hoofd hoog , oogen grijs , neus en mond groot, kin rond, aan
gezicht ovaal, kleur gezond; — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 31 
Aug. 1875 en 4 Jan. 1877 wegens mishandeling en verwon-
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ding; 3 Juni 1880, 12 Mei 1887 en 24 April 1890 en door 
het gerechtshof te 'sGravenhage 3 Jan. 1884 en 21 Dec. 1893 
telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maal 15 dagen 
celstraf, 3 maanden celstraf, 1 jaar, 1 jaar en 6 maanden, 
2 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

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

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

Zij kan schrijven. 

IS0. 1609. B R A B A N D E R , F r a n c i s c a » B e r n a r d a s 
H e n d r l c a s d e , oud 47 jaar , werkman , ongehuwd , Roomsen-
Katholiek . geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, 
lang 1.71 meter , haar én wenkbr- blond , voorhoofd hoog, 
oogen bruin, neus spits, mond klein , kin rond, baard zonder , 
aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een kippeborst: — . 

"Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdnm 16 
Maart 187U ; door het proviDciaal gerechtshof in Noordholland 
9 Juni 1865 en 16 Mei 1873; door het gerechtshof te Amster
dam 2 Juli 1876, 27 Dec. 1881 en 23 Jan. 1889, telkens 
wegens diefstal, door hetzelfde hof 21 Aug. 1883 in hooger 
beroep wegens bedelarij met bedreiging, respectievelijk tot 
1 jaar celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, 6jaar 
gevangenisstraf, I jaar celstraf, 7 jaar gevangenisstraf en 2 
jaar en 8 maanden gevangenisstraf met last tot opzending 
naar de bedelaarsgestichten. 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt 31 Juli a. s. uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst 
zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1610. F I S C I I E R , J o h a n n F r l e d r l c h W i l h e l m ; 
oud 43 jaar, -werkman, gehuwd, Protestant , geboren te Borks-
leben, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus 
dik, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond, de pink van de linkerhand is krom: — 

"Werd door het gerechtshof te Amsterdam 9 Maart 1886, 
wegens diefstal met gebruik making van wapenen tot 10 jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. 

Hij genoot 8 maanden afslag, is 1 Juli jl . uit de strafge
vangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de 
grenzen des Rijks gebracht. 

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

. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 

N°. 1611. "WENNINK, RACHEL; oud 22jaar , dienstbode, 
ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.55 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond 
gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond, heeft een 
litteeken aan het voorhoofd: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 8 Nov. 
1892; en door het gerechtshof ie Amsterdam in hooger beroep , 
16 Mei 1894 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 1 
jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 5 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N \ 1612. B E U G , Johannes* van d e n ; oud 42 jaar, 
opperman", ongehuwd, Roomsen-Katholiek , geboren en laatst 

Geheim Register* (achtste aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw , neus en mond 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek:— 

• "Werd veroordeeld: door de rechtbank 1e Amsterdam r 
Oct. 1879, 29 Oct. 1891 en 27 Juli 1894, telkens wegens 
diefstal, respectievelijk tot 3 jaar, 6 maanden en 1 janr ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 11 Aug. a. s. uit de strafgevangenis Ie Utrecht 
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°. 1613. POOT, Franclscus J a c o b u s , oud 46 jaar r 
werkman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatstgewooüd 
hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon , mond 
breed, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , is gebroken: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 16 
Juli 1874, wegens wederspannigheid; 13 Febr. en 19 Juni 
1877 en 20 Nov. 1878, door het gerechtshof te Amsterdam, 
9 April 1833, 23 Dec. 1890 en 26 Juni 1894, telkens weg;en3 
diefstal; respectievelijk tot 4 en 2 maanden celstraf, 1 jaar 
gevangenisstraf, 183 dagen celstraf, 3 , 2 en 1 jaar gevange
nisstraf. 

Hij wordt 18 Aug 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 maakte bjpjps 
voor vuurmakers. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1614. R O O I E R S , Adrlanns ; oud 21 jaar, straat
maker , ongehuwd, Koomsch-Katholiek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Hoorn, lang 1.71 meter, haar rossig, 
wenkbr. blond , voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond 
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gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur 
gezond: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 10 
Febe. 1892; en door de rechtbank te Alkmaar, 3 Juli 1894 f 
"wegens meineed, diefstal, mishandeling en wederspannigheid; 
respectievelijk tot ll/s en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Aug a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. 

Hij kan schrijven. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling, 

Verlofpas voor: 

Willem Ier Jfaar, arbeider, geboren en gewoond hebbende 
te Hhi'ncn; 

Signalement: 
vader : Willam ; moeder : Anfjennt van Walsen; ouderdom: 

23 jaren; lengt*): 1.70 meter; haar en wenkbrauwen: blond; 
voorhoofd: hoog; oogen: grys; neus en mond: gewoon; kin: 
rond; aangezicht: ovaal; merkbare "teekenen: kaalhoofdig; 

Het bestuur der strafgevangenis te Arnhem; 

Gezien het 'besluit van den Minister van Justi t ie, dd. 
19 Juli 1305, aMecling 2 Ji, n". 183, luidende: 

DE MfNISTElt VAN JUSTITIE, 

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

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
17den Augustus 1889 (Staatsblad n \ 107); 

Gezien de bij de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1". te besluiten, dat Willem ter /laar, gedetineerd in de 
strafgevangenis te Arnhem, veroordeeld in hooger beroep h\\ 

" arrest van het gerechtshof te Arnhem, dd. 10 Mei 1892,- ter 
zake van verkrachting, voorwaardelijk zal worden in vrijheid 
gesteld; 
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2°. te bepalen t dat vau de aan dezpii verooodeelde fcoe-
"behoorende uitgaanskas een bedrag vau vijftig gulden te zyner 
beschikking zal worden gesteld. 

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

's Gravenhage, den negentienden Juli 1800 vjjf en negentig. 

T)e Minister voornoemd, 

VAN DER KAAV. 

.% Gelet op art. 5 vau bet Koninklijk Besluit van 17 Augustus 

.1889 {Staatsblad n \ 107); 

Gehoord voormelden Willem ter Haar, die na gedane voor
lezing van de artikelen 15 en 1G van het "Wetboek van 
Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder ssyne voor
waardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft verklaard zich 
sfeiptelyk naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlofpas, voormelden 
. Willem ter Maar, voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Arnhem, den vyf en twintigsten Juli 1800 vyf 
negentig. 

Het Bestuur voornoemd, 

De fungeerend Voorzitter, G. A. VAN NISPEN, 

Het Lid ot Secretaris, NAUUIJS. 

.' De straftyd zal verstrijken, behoudens te verkenen ver
mindering van traf, den IGden Juli 1896. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Steven van dm Ooslerhnnip C'"»., sigarenmaker, geboren en 

gewoond hebbende te llheaen; 

Signalement: 

vader: Co nt c/w ; moeder: Jaunifjjo Onderstal: ouderdom: 
24 jaren; lengte: 1,74 meter; haar en wenkbrauwen: blond: 
voorhoofd!rond; oogen: bruin; nexis:gewoon; mond: klein; 
kin: rond ; aangezicht: ovaal; merkbare teekenen : geene ; 

Het Bestuur der strafgevangenis te Arnhem 1 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
19 Juli 1895, afdccling 2 B , n \ 183, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

Gezien de artikelen 15 en 1G van het "Wetboek vanStrafrechfc, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklyk Besluit van 
17 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107;; 

Gezien de by de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Steven van den Ooslerkamp, gedetineerd 
in de strafgevangenis te Arnhem, veroordeeld in hooger 
beroep by arrest van.het 'gerechtshof te Arnhem, dd. 10 Mei 
1892, ter zake van verkrachting, voorwaardelyk zal worden 
in vrijheid gesneld; . 
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sll>:' 2 \ te bepalen, dat van dn aan dezen veroordeelde toe-
8£behoorende uitgaanskas een bedrag van dertig gulden (f 30.—) 

l | | § | t e zijner beschikking zal worden gesteld. 

| f e j ! Het College van regenten over de gevangenissen te 
WSzAriiheni is belast met de uitvoering van dit besluit. 

fBfh£- 's Gravenbage, den negentienden Juli 1800 vyf en negentig. 

spp%. De Minisier voornoemd, 

S ^ - l " ' yAN DÈR KAAY. 

SÉ*^' Gelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
g p | l 8 8 9 {Staatsblad n°. 107) ; 

jfeS^-Gehoord voormelden Steven van den Ooslerkautp Gen., die, 
§ÉJ-na gedane voorlezing van de artikelen 15 en l(i van het 
g^gWetboek van Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder 
| p & i j n e voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft 
lljgfverklaard, zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen 
BNL gedragen; . 

Ofe?', Stelt, onder uitreiking -van dezen verlofpas, voormelden 
SÉ£;Steveii van den Oosterkatnp Qsn voorwaardelijk in vryheid. 

Ifl^&Gedaan te Jrmhemt den v ĵf en twiutigsten Juli 1800 vyf 
K e n negentig. 

wjp.-' Het Bestuur voornoemd, 

§Kgtf De fnngecrcnd Voorzitter^ G. A. VAK NISSEN. 

2Pv-> . Het Lid en Secretaris, NAHUIJS. 

w 
m 
| r De straftijd zal verstrijken, behoudens te verleenen ver-
1?. mindering van straf, den Wden JuU 1896. 
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Bericht van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas voor: 
Rttawn van th*n Oostprhnmp S:n. , wever, geboren en gewoond 

hebbende te llhcncn; 

Signalement: 

vader: Slaven ; moeder: JFillcmijntje tianvs: ouderdom ; 
22 jaren; lengte: 1,72 meter; baar en wenkbrauwen: blond*. 
voorhoofd: rond; oogen: blauw; neus en mond: gewoon; 
kin: rond; aangezicht: vol; byzondere kenteekenen; geene; 

Ilcfc Bestuur der strafgevangenis te Arnhem ; 

Gezien het besluit van den Minister van Justitie, dd. 
10 Juli 1805, afdceling 2 13, u. 183, luidende: 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

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

Gezien de artikelen 15 en 16 van het Wetboek vanStrafrecht, 
mitsgaders de bepalingen van het Koninklyk Besluit van 
17 Augustus 1SS9 (Staatsblad n°. 107-; 

Gezien de by de gedane voordracht overgelegde stukken; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te besluiten, dat Staven van den Oosterhamp Szn., gede
tineerd in de strafgevangenis te Arnhem, veroordeeld in 
huoger beroep by arrest van het gerechtshof te Arnhem, dd. 
10 Mei 18(J2, ter zake van verkrachting, voorwaardelyk zal 
worden in vryheid gesteld; 
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2 \ te bepalen, dat vnn dn aan dezen veroordeelde toe-
bohoorende uitgaanskaa een bedrag Tan dertig gulden (f 30.—) 
te zyner beschikking zal worden gesteld. 

Het College' van regenten over d e . gevangenissen te 
.Arnhem 'is belast met de nitvoering van dit besluit. 

'sGravenhage t den negentienden Juli 1800 vijf en negentig. 

Da Minister voornoemd, 

YAM DEB K A A Y . 

•', Uelet op art. 5 van het Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
f1889 (Staatsblad n \ 107); 

•. Gehoord voormelden Steven van den Ooslcrkamp Szn., die, 
"na gedane voorlezing van de artikelen 15 en 10' van het 
'.Wetboek van Strafrecht en van de voorwaarden, waaronder 
zyne voorwaardelijke invrijheidstelling is bevolen, heeft 

! verklaard, zich stiptelijk naar die voorwaarden te zullen 
. gedragen;. 

Stelt, onder uitreiking van'dezen verlofpas, voormelden 
Steven van den Oosterkamp Szn. voorwaardelijk in vrijheid. 

Gedaan te Armheint den vijf en twiutigsten Juli 1800 vijf 
en negentig. 

Het Bestuur voornoemd, 

Be fungeereml Voorzitter, G. A. VAN NISIEN. 

Het Lid en Secretaris, NAHDIJS. 

De straftyd zal verstrijken, behoudens te verlecnen ver
mindering van straf, den lGtlen Juli 1800. 

Ü 
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;N°. 1615. SNOEK, Cterr l t ; oud 63 jaar, schoenmaker?. 
ongehuwd, Protestant, geboren te Gorinchem|, laatst gewoond] 
hebbende te 's Gravenhage, lang 1.60 meter, haar en wenkbr; 
grijs, voorhoofd hoog,oogen blauw, neus en mond gewoon-1 

kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond," 
kaalhoofdiff: — . . . B W .* . . . .< 

Werd-veroordeeld: door den krijgsraad te 's HertogenboscaJ 
9 Juni 1856 wegens diefstal; door het provinciaal gerechte^! 
hof in Zuidholland, 28 Juni 1860 wegens bedreiging 
brandstichting; door dat in Overijssel 25 Maart 1867; 
de rechtbank te 's Hertogenbosch in 1879; door die te Rotter'i 
dam, 26 Sept. 1882 telkens wegens diefstal; door hettge? 
rechtsbof te Arnhem, 28 Febr. 1884 wegens bedriegelijkV 
bankbreuk; door de rechtbank te Amsterdam , 12 Deo. .1889]; 
door die te 's Gravenhage, 16 Juni 1892 en 21 Julu-ll 
telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 2 jaar kruiwagen-* 
straf, 5 en 10 jaar tuchthuisstraf, 1, V» en I jaar celstraf ;£& 
jaar en 4 maanden, 1 en 2 jaar gevangenisstraf. . ?iM% 

Hij is 5 Aug, jl. uit de strafgevangenis te ** Bertoqenboschj 
ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen] 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed Hij was met huifi-
dienst belast. ; , S'-'viV 

Hij kan schrijven. H 

- 'WÊÈL 
N°. 1616. BECK , D i r k ; oud 62 jaar, koopman , weduw

naar , Protestant, geboren en. laatst gewoond hebbende, 
's Gravenhage, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. grijzend.5 

voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond; 
baard grijzend, aangezicht ovaal, kleur gezond; 

'Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage"^ 
Maart 1858, 15 Sept. 1862, 16 Maart 1882, 25 Oct. :1890i 
19 Aug. 1892 en 27 Juli 1894, telkens wegens diefstal1 

respectievelijk tot 6 maanden en 2 jaar gevangenisstraf ;•'. 
dagen celstraf en 3 maal 1 jaar gevangenisstraf. ëÊÊL 

Hij is 11 Aug.jl. uit de strafgevangenis te 'J ïïertogenbo$ëH\ 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naarst 
Zandvoort begeven. 

Geheim Register» 
Veertiende jaargang. 

(Negende aflevering.) 

sï 
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sa 
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Zijn gedrag* in de gevangenis was vrij goed. Hij was met 
bobijnen belast. 

Hij kau schrijven. 

N°. 1617. HAUMSEL, Abraham t e r ; oud 38 jaar, 
grutrer , ongehuwd , Protestant, geboren te Houten , laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en 
wenkbr. donker, voorhoofd , neus en mond gewoon , oogen 
bruin, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur ge
zond : — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 4 
April 1883 wegens mishandeling; door het gerechtshof te 
Amsterdam, 31 Juli 1882, 15 Oct. 1889, 26 Jan. 1892 en 
10 Jan. 1894 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 15 
dagen gevangenisstraf, 6 maanden celstraf, 1 jaar en 2 maal 
1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

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

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

Hij kan schrijven. 

' N \ 1618. MILBOUIV, Ferdlnand Cornel l s ; oud 45 
jaar, werkman, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te 
Zundert, zonder vaste woonplaats , lang 1.63 meter , haar , 
wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus spits, mond 
klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur ge
zond , beeft een linker liesbreuk: — 

Werd veroordeeld: 6 Dec. 1888 door de rechtbank te Breda 
wegend diefstal en heling, tot 7 jaar gevangenisstraf, na 
reeds vroeger tot 1 jaar en 6 maanden militaire gevangenis
straf te zijn veroordeeld geweest. 

Hij genoot 2 maanden en zes weken afslag, wordt 10 Sept. 
a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal 
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groot Zundert be
geven. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij waa.alsreinigér^ 

werkzaam. Btftift 

Hij kan schrijven. "PI 
N°. 1619. U O E K E L , H e n d r i k u s J o h a n n e s van-Voüc 

40 jaar , polderjongen , ongehuwd , Roomsch-Katholiek^ 
ren te Lemsele, zonder vaste woonplaats, lang 1,61 meter^S 
haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus eu mond 3 
gewoon j kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleurfgëf 
2ond: — A.-̂ dÖ 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te 's Hertogenböscïwf 
25 Januari 1887 en 2 Oct. 1888 , en door het gerechtshof^tê] 
's Hertogenbosch, 18 Dec. 1889, telkens wegens diefstal^ 
respectievelijk t o t l jaar, 6 maanden en 6 jaar gevangenisstraf/ 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 23 Sept. a s."'" uit^c 
strafgevangenis te Leeuw&rdm ontslagen en zal 2ich ter oi 
vangst zijner ijitganskas Daar Groningen begeven. .";,.".! 

Zijn gedrag in de gevaügenis was goed. Hij was, ais.; 
kleermaker werkzaam. *.?i3£i§S 

Hij kan schrijven. »' , ,OTBS8 

N°. 1620. V E L B B H S , H a r e l ; oud 64 jaar, koopmafi | | | | 
ongehuwd, Eoomsch-Katholiek, geboren te Toulon (Frankrijk^'Sss 
laatst gewoond hebbende te Kapelle , lang 1.67 meter, haarjüa 
en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neua ..onggl 
mond gewoon, kin rood j baard zonder, aangezicht ovaal \''0 
kleur gezond; — •*- , T ^SHB 

' . • • ' • « K M 

Werd veroordeeld: door Ie cour d'assïses in Belgiö, 30 MêiJ 
1855 wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden; doorSi 
het hof van appel te Gent, 4 Sept. 1886 wegens schehriisW 
der eerbaarheid; door het gerechtshof te 's Gra^enhage'vW» 
Sept. 1892 wegens diefstal en schennis der eerbaarheid; respeör^ 
tievelijk tot de straf des doods, welke straf is veranderd -in* 
15 jaar gevangenisstraf, tot 4 en 3 jaar en 6 maanden -ge-^ 
van gen iss tra f. .-^SÜJÏIÊ! 

Hij wordt 26 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te ' ' •^f ' j i ïSg 
togenbosch ontslagen en als vreemdeling over de grenzen.des^H 
Rijks gebracht. .:/»m$ 

fev 
Btm^gpmmm 
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Zijn gedrag in de gevangenis waa slecht. Hij is een hoogst 
gevaarlijk sujet. Hij vlocht biezen. 

Hij kan schrijven. 

- Np. 1621. NIJWATTEW, FrandscuA van; oud32jaar, 
arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Rija-
bergen , laatst gewoond hebbende te Kijckevorsel (België) 1 
lang 1.63 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd breed, 
opgeu bruin , neus en mond gewoon , kin rond , baard zonder , 
aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

:, Werd veroordeeld: door de rechtbank te Breda, 10 April 
£884 , 5 Sept en 26 Nov. 1885, 18 Feb. 1886 , 16 Juni 1887, 
•25 Ju l i , 29 Aug. en 15 Nov. 1888, 22 Sept.en27 Oct. 1892; 
-door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 8 Aug. 1893 zeven 
. maal wegens diefstal , driemaal wegens beleediging en ééns 
wegens zoutfraude, respectievelijk tot 1 , 3 , 9 en 2 maanden 
celstraf, 2 jaar, 1 maand en 2 jaar en 1 maand gevangenis-

' straf, 2 maal 5 en ééns 8 en 10 dagen gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Oct, a. s. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Rijsbergen begeven. g 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1622. «VAGER j Arle d e ; oud 36 jaar, smid , we-
. duwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende 

te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en weokbr. bruin , voor
hoofd laag , oogen blauw , neus en mond gewoon , kin rond, 

• baard zonder, aangezicht rond , kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 13 
Aug. en 28 September 1886, 24 Febr. 1889, 27 Nov. 1890 
en 22 Febr. 1894, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 
3 en 18 maanden, L jaar en 2 maal 1 jaar en 6 maanden ge
vangenisstraf. 

Hij wordt 5 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Isw3-: 



Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als smid'; 
werkzaam. , -& 

Hij kan schrijven. * ' 3 

N°. 1623. PEETEUS, Jacobus Gerardna ; oud 26 jaar
werkman , ongehuwd J Roomsch-Katholiek, geboren te Delft,' 
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meterjj 
haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen grijs, neusj 
en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sGruvenhage*^ 
15 Maart 1880 ,16 Aug. 1881 en 5 Nov. 1891; doorderecht^ 
bank te Rotterdam, 15 Maart 1894 telkens wegeos diefstal -f. 
respectievelijk tot 6 maundeD , tweemaal tot J jaar en ééns' 
tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Rotter
dam ontslagen eu zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst* 
nemen. .-M 

Zijn gedrag in de gevangenis wasgoed. Hij maakte matten. 

Hij kan schrijven. 

338 
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i N«. 1624. WENTELEII Éf Jacob j j oud 35:jaarV^zpnde 
beroep, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren.te^Amafe^' 
dam, laatst gewoond hebbende te Weesp, lang 1 / 
haar , wenkbr, en oogen bruin , voorhoofd rond, neus en-jmSö 
gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond ,* kleurige 
zond, heeft een Htteekeu ftan den pink der linkerhand ifrrf 

Werd 1 Juni 1886 bij sententie van het Hoog'HÜitairJ 
rechtshof io appel wegens manslag met voorbedachten :*ade^tïfi 
10 jaar tuchtbuisstraf veroordeeld; ;> : 

Hij genoot 8 maanden .afslag, is 26 Aug. j l . , .na'gnïtiï 
.bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden"cjhfS 
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas ».naaĵ  
Amsterdam begeven. • '••*'•&$££ 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij 'wasial 
wevei werkzaam, • • y.i&üSm * 

Hij kan schrijven. 
- .*MBL 

N°. 1625. HOFEUB, P e t r a s JFoliannes ; o u d ; 2 4 j S ^ 
stukadoor, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoouf 
hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, -haar en wenkbrj 
bruin , voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus groot en scheefJ! 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht, ovaaljg 
kleur gezond : — . ^ 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam,- 2l*&icH 
1887, 12 April 1888, .31 Juli en 23 Aug. 1889 en 27 Nova 
1890; door het gerechtshof te ,aGravenhage29 Sept. .1892 tel? 
kens wegens diefstal, respectievelijk tot 14 dagen , 4 maandénj8 
4 weken, 6 maanden, i en 3 jaar gevangenisstraf; '^j l jr 

Hij wordt 3 Oct. a, s. uit de strafgevangenis te *s Graven fcagJ\ 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas: naa'rj 
Rotterdam beg-even. "'-^ff 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was metrliet3 
pluisen van tricot belast. 

Hij kan schrijven. 

Geheim Register. 
Veertiende jaargang. 

^m 

(Tiende aflevering,} 

*m 
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;• N°. 1626. VINKB, t ïertjt J a n ; oud 34 laar, huisschil-
_ der, gehuwd, Protestant, geboren te Tiel, laatst gewoond 

B hebbende te 's Gravenhage, lang 1.79meter, haar en wenkbr. 
^ b r u i n , oogen grijs , voorhoofd, neus en mond gewoon ,kin rond , 
h,t,-lrt*aBrf zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Grnvenhage 
i^S"! Juni 1888; door het gerechtshof te 's Gravenhage 15Nov. 
**J'1890 en 5 April 1894 telkens wegens diefstal, respectievelijk 

[tot 8 maauden , 2 en 1 jaar gevangenisstraf. 

Pf?Hij wordt 9 Oct. a. s uit de strafgevangenis te 1'a Gravenhage 
l^c&talagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

ZVJQ gedrag m de gevangenis waa goei. Hij verrichte ver-
'%?schiï,lende huishoudelijke werkzaamheden. 

|§|g|" Hij kan schrijven. 

:'Ji^.":N0. 1627. BftTIÏJX,TVIco\aasde; oud 49 jaar , arbeider, 
ongehuwd, Protestant, geboren te Vlijmen, laatst gewoond 

J^-hebbende te 's Hertogen bosoa, laag 1.78 meter , haar, wenkbr. 
" en obgen bruin, voorhoofd, neus en mond gewoon, kin rond, 

baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

"Werd veroordeeld: door den krijgsraad te 's Hertogenbosch 
'in Ï861; door de rechtbank te 's Hertogenbosch 12 Januari 
-.1869 en 4 Oct. 1894 ; door het provinciiial gerechtshof in Noord-
'•brabant 13 Mei 1873 en door het gerechtshof te 's Hertogen
bosch 25 Maart 1880, telkens wegens diefstal, respectievelijk 
"tot 5 jaitr opsluiting in een verboterhuis, 1 maand en 1 jaar 
gevangenisstraf, 1 en 2 jaar celstraf. 

' Hij wordt 19 Oct. a. a. uit de strafgevangenis te Breda ont
slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
'*e Hertogenbosch begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. 
se ment. 

Hij *kan schrijven. 

Hij maakte pas-

W. 1628. HASSELT, Izaak; oud 38 jaar, koopman, gehuwd, 
Israëliet, geboren te Groningen, laatst gewoond hebbende te 
Thesinge, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. zwart, voor-
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hoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond groot, Via rood •{? 
baard bruin , aangezicht ovaal, kleur gezond, beeft een rechter; 
liesbreuk: — • .,«*H 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen 17;'en1 
31 Oct. 1872 en 11 Oct. 1894; door die te Appingedam 1 Nov; 
1872 ; door het gerechtshof te Leeuwarden 4 Jan. 18311 wegens; 
misbruik van vertrouwen , diefstal, verduistering en diefstal-' 
van vee in de weide, respectievelijk tot 3 en 5 maanden-;] 
2 maal i jaar en eens 5 jaar gevangenisstraf. ,;v". 

Hij wordt 26 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te (rronihg&\ 
ontslagen en zal -aldaar zijn uitgaanakas in ontvangst ne^en. 

Zijn gedrag inde gevangenis was sleoht. Hij is huichelachtig/ 
Hij breide Detten. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1629. N I E H O P , Arno ld ;oud 33jaar, werkman.,'; 
huwd, Protestant, geboren te Edam, laatst gewoond hebbende tel 

Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en weukbr. donker, vooraf 
hoofd smal, ougen blauw!, neus en mond gewoon , kin rona/^ 
baard zonder, aangezicht ovaal , kleur gezond: — ' • 

"Werd veroordeeld: door het gorechtshof re Amsterdam 5 Mei; 
1891; door de rechtbank te Amsterdam 13 Maart 1888,28, 
Juni 1893 en 11 Oct. 1894, driemaal wegens diefstal en eens\f 
wegens mishandeling, respectievelijk tot 4 maanden, 45 dagen,'^ 
2 en i jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Oef. a. s. uit de strafgevangenis te Niev,w.er-.£ 
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanakas in ontvangst f 
nemen. 

i 
•m 

$ 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. 
voor vuurmaker3. 

Hij kan schrijven. 

Hij maakte bosjes IW 

m 
N°. 1630. K A T E R , P l e t e r ; oud 36 jaar, koopman, on

gehuwd . Protestant, geboren te Barsingerhorn , laatst gewoond ^ i 
hebbende te Schagen, lang 1.72 metar, haar en wenkbr. 
blond , voorhoofd laag, oogen grijs , neus lang , mond gewoon , ^ 
kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — ' ^ 
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^"Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 30 
Maart 1886 ea door *de rechtbank te Alkmaar 28 Maart 1893 ,-
wegens diefstal van vee, respectievelijk tot*2 jaar celstraf en 

*i 2 Jaar en 6 maanden gevangenisstraf. 

' • / H i j wordt 9 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
i ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
S Schagen begeven. 

fep'^ Zijn gedrag in de gevangenis wa3 goed, Hij maakte borstels. 

Sf^HH kan schrijven. 

*{f?M6, 1631. nOULENKRASIER, Donatas Hendr lkas ; 
oud25jaar, werkman, ongehuwd , Roomsen-Katholiek, gebe

uren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 
le&ineter, haar en wenkbr. bruin , voorhoofd laag, oogen blauw, 

>neus spits, mond breed , kin rond , baard zonder, aangezicht 
<%ovaal, kleur gezond, heeft een titteeken aan den hals: — 

^föi :iWerd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 9 
p|S Juni 1891; door de rechtbank te Amsterdam 31 Juli 1890 
te en 29 Maart 1894, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 

j 1 jaar, 1 maand en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. ft -, Hij wordt 10 Oct. a. s. uit dö strafgevangenis te utrecht 
a£C-/;ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
B9^"f Amsterdam begeven. 

„J3•••-" Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is onverschillig 
|s* 'r•-!.- en brutaal. Hij maakte matten. 

n 4 ^ r \ H y kan schrijven. 

m 
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^ N'. 1632. OLDEcVBUHGER, B a r e l d j oud j | j aar^ar : 
?;• beider, weduwnaar, Protestant, geboren te Surhuiaterveeri*}! 
f4 laatst gewoond hebbende te Borger, lang 1.67 meter, haar^ 

blond, wenkbr. donker, voorhoofd gewoon , oogen grijs, neusV 
lang, mond groot, kin spits, baard zonder , aangezicht smal f| 
kleur gezond: — ";*A§f 

Werd veroordeeld: 2ie geheim register van ontslagen ge 
vangeneu nB. 1153 en door het gerechtshof te Leeuwarden 23 
Feb. 1893 in hooger beroep, wegens diefstal van vee in de^ 

I weide tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 1 Nov. a. s, uit de strafgevangenis te Groningen 
j ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.S 
: Zijn gedrag in de gevangenis wip goed. Hij vlocht matteifrjg 

* Hij kan schrijven. v;X£<9sB 

N°. 1633. V O S , A a r t ; oud27jaar,werkman;ongehuwd^ 
Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Huizen "$ 
lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd.rond?M 
oogen blauw, neus klein , mond gewoon, kin rond, baard^ 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: . -.• * 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Amsterdam -i!4jjg 
Oct. 1892,en 1 Mei 1894, wegeus diefstal, respectievelijk tótgf 
1 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. /««SÊ! 

Hij wordt 1 Nov. a. a. uit de strafgevangenis te Arnhew^M 
ont slagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas n a a r ^ ; 
Amsterdam begeven. £&' 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht biezëbi^ 

Hij kan schrijven, - - ï ^ 

N°. 1634. O O S T E U H l / I S , F l e t e r ; oud 34 jaar, werk- | f 
man, gehuwd, Protestant geboren te Zaandijk, laatst gewoond^ 
hebbende te Westzaan, lang. 1.78 meter, haar en wenkbr.^fijg 
blond, voorhoofd rond, oogen blauw, neus groot, mond g e - j | * 
woon, kin rond, baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond,—JAM 

Geheim Register. 
Veertiende jaargang. 

(Elfde aflevering.) 
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Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 2 
Mei 1893, ter zake van 5 misdrijven van diefstal, tot I jaar 
en 6 maanden en tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 2 Nov.. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas Daar 
"Westzaan begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1635. AKKERMAN , E r n s t W i l l e m ; oud 26 jaar , 
werkman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Amsterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. 
blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus groot, mond 
gewoon ,kin rond, baard zonder, aaDgezicht ovaal, kleur ge-
gezond , heeft een litteeken van klieren aan den hals: — 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 9 Mei 
1893 ; ter zake van het opzettelijk uit den opbrengst van eenig 
door misdrijf verkregen voorwerp voordeel te trekken; door 
de rechtbank te Amsterdam 22 Juni 1893 wegens valschheid 
in geschrift, respectievelijk tot 1 jaar en achttien maanden 
gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met ma
chinaal breiwerk belast. 

,- Hij kan schrijven, 

IS0. 1636. BOOTSMA, Henr l Corne l i s ; oud 33 jaar, 
koopman, ongehuwd. Roomsch-Katholiek, geboren te Rotter
dam; laatst gewoond hebbende te 'sGravenhage, lang 1.68 
meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond , oogen blauw, 
neus en mond gewoon, kin rond , aangezicht ovaal, kleur 
gezond, heeft een litteeken aan den hals: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 'sGravenhage, 28 
Febr. 1887, wegens mishandeling; door het gerechtshof te 
's Gravenhage wegens poging tot moord; respectievelijk tot 6 
weken en 6 jaar gevangenisstraf. . 
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Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt 6 Nov. 
a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal 
zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 'sGravenhage be
geven. 

Zijn gedrag in de gevangenis wa3 goed. Hij was als maga-
zijnknecht werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

IN0. 1637. LiEBCIVEXKAMPa P e t e r ; oud 35 jaren, 
arbeider, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Hoog
land , laatst gewoond hebbende te Amersfoort, lang 1.73 
meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd laag, neus 
laDg en dik, mond en kin breed, baard zonder, aangezicht 
ovaal, kleur gezond, ziet scheel: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht 29 Juni 
1891 en 16 Febr. 1893, wegens diefstal , respectievelijk tot 
1 en 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 6 Nov. a. s. uit dö strafgevangenis te Utrecht 
ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 
Amersfoort begeven. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1638. NOOTEK, Jaeobas Johannes ; oud 20jaar, 
steendrukker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst ge
woond hebbende te Amsterdam, lang 1.78 nieter, haar en 
wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, 
kleur bleek, heeft klieren aan den rechterkant van den bals 
en brandvlekken aan de rechterhand en den arm: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 7 April 
1893; door het gerechtshof te Amsterdam, 25 Juni 1890 en 
26 April 1893, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 18 
maanden en tweemaal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

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

J : ; : •/ S& 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij plakte zakjes. 

Hij kan schrijven. 

N°, 1639. WEUTEBOOM, Hendrik; oud 23jaar, gla-
zenwasscher, ongehuwd , Protestant, geboren te Leiden, laatst 
gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.70 meter, baar 
blond, wenkbr. donker, voorhoofd gewoon, oogeu blauw, 
neus.spits, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht 
ovaal, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenbage, 
12 Nov. 1891 en 30 Nov. 1893, wegens diefstal en 13 Nov. 
Nov. 1893 wegens vernieling, respectievelijk tot 1 en 2 jaar 
en 1 maand gevangenisstraf; 

Hij wordt 15 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te V Graven-
hage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N \ 1640. BUIS, I ieendert ; oud 32 jaar, koopman in 
gevogelte, gehuwd, Protestant, geboren te Zuidland, laatst 
gewoond hebbende te Nieuwenhoorn, lang 1.72 meter, baar 
en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus breed, 
mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Ts Gravenhage 
20 A.pril en 18 Mei 1893 wegens diefstal, respectievelijk tot 
1 en 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te '$ Qrwii&h.-
hage ontslagen en aal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas 
naar Nieuwenhoorn begeven. 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte eocos-
jnatten. 

Hij. kan schrijven. 

N°. 1641. BEBGHOBST, Elbert; oud24jaar, stoelen-
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matter, ongehuwd, Protestant, geboren te Nunspeet, laatst 
gewoond hebbende te Leersura, lang 1.70 meter , baar en 
wenkbr. donker, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, 
mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

"Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht in 1889 
en 16 Juni 1892; door het gerechtshof te Amsterdam, 24 
Nov. 1891 en 21 Nov. 1894, telkens wegens diefstal, respec
tievelijk tot 1 jaar, 1 en 5 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte 
bosjea voor vuurmakers. 

Hij kan schrijven. 

N°. 1642. WORJIUOIOT , Johanaes N l c o l a a s ; oud 
30 jaar , rietwerker, gehuwd , Roomsch-Katholiek, geboren 
en laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.5*7 meter , 
haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus stomp, 
mond gewoou, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, 
kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: Zie geheim register van ontslagen ge
vangenen n°. 1073 en door de rechtbank te Tiel, 10 Nov. 
1892, wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 25 Nov. 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 is hebzuchtig 
en brutaal. Hij vervaardigde rietwerk. 

Hij kan schrijven. 

N \ 1643. JA.NS , Wlcolaas Antonlus Josepl ius , oud 
22 jaar ,• kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek , ge-
horen te Maastricht, laatst gewoond hebbende te Smeermaas, 
lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, 
oogen donker, neus en mond gewoon, kin rond, baard 
zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 
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Werd veroordeeld: door de rechtbank te Maastricht, 9 
Dec. 1890 wegens diefstal en oplichting; door het gerechtshof 
te 's Hertogenbosch; 22 Nov. 1893 wegens oplichting, respec
tievelijk tot 18 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 26 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam 
ontslagen en zal aldaar zijn ultgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 

N°. 1644. BAARS, H c r m a n u s ; oud 33 jaar, arbeider, 
ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond 
hebbende te Arnhem , lang 1.74 meter , baar en wenkbr. bruin , 
voorhoofd hoogrond, oogen blauw, neus groot, mond gewoon , 
kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Arnhem, 22 Sep
tember 1891 en 4 Dec. 1894, wegens mishandeling en wegens 
diefstal beide maal tot 1 jaar gevangenisstraf. 

Hij wordt 18 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem 
ontslagen en zal aldaar zijn ultgaanskas in ontvangst nemen. 

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

Hij kan schrijven. 
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N°. 1645. NICOLAAS, SOPBIA MARIA ; oud43 jaar, zonder 
oproep, gescheiden, Roomsch-Katboliek, geboren en laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, haar 
en wenkbr. donker, voorhoofd smal» oogen blauw, neus klein, 
mond gewoon, kin rond, aangezicht vol, kleur gezond: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank-te Amsterdam 8 Ja
nuari 1885, 24 Januari 1888, 17 Januari 1890 en 11 September 
1894, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 45*-dagen 
celstraf, 6 maanden , 1 jaar en 1 jaar 3 maanden gevangenisstraf. 

Zij wordt 25 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
Amstel ontslagen en zal aldaar haar uitgaanskas in ontvangst 
nemen. 

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

Zij kan schrijven. 

N°. 1646. IIAAZEVEL», Jacobus ; oud 51 jaar , kleer
maker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder 
vaste woonplaats, laDg 1.43 meter, haar en wenkbr. grijs, 
voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon , kin 
rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond , heeft 
een hoogen rug : •— 

Werd vero.ordeeid : door de rechtbank te Amsterdam 14 Febr. 
1866, wegens diefstal en 11 Oct. 1876 wegens misbruik van 
vertrouwen; door die te Rotterdam 30 Oct. 1866 wegens dief
stal; doorhet provinciaal gerechtshof in Koordholland , 27 Febr. 
1867 en 18 Oct. 1870 wegens diefstal; door het gerechtshof 
te "sGravenhage 9 Juli en 30 Oct. 1877 wegens diefstal; door 
dat te Amsterdam 13 Febr. 1877 wegeos valschheid in geschrift 
en 21 Jan, 1890 wegens ^diefstal met braak , respectievelijk tot 
45 dagen celstraf, 4 en 6 maanden en tweemaal drie jaar 
gevangenisstraf, 6 en 5 jaar tuchthuisslraf, bij Koninklijk 
besluit zijn deze twee laatste straffen tot op 8 jaar verminderd , 
1 jaar en 6 maanden celstraf en 6 jaar gevangenisstraf. 

Hij . genoot drie maanden afslag, wordt 26 Dec. a. s. uit 
de strafgevangenis te Zeeuwarden ontslagen en zal zich ter 
ontvangst zijner uitgangskas naar Groningen begeven. 

Geheim Register. (Twaalfde aflevering.) 
Veertiende jaargang. 
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Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleer
maker werkzaam. 

Hij kan schrijven. 

K\ 1647. DRÖSE , Hendrik Cornells; oud 23 jaar, 
zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren te Zwolle, laatst 
gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,72 meter, haar 
en wenkbr. blond, oogen blauw, neus en mond gewoon, 
kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur bleek, hij 
stottert: — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 15 
Maart 1893, wegens beling en het opzettelijk uit de opbrengst 
Van eenig door misdrijf verkregen voorwerp voordeel trekken 
en door bet gerechtshof te Amsterdam, 25 Sept. 1894wegens 
diefstal; respectievelijk tot 1 jaar en 1 jaar en 3 maanden 
gevangenisstraf. 

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

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is hoogmoedig. 
Hij was als boekbinder werkzaam. 

Hij kan schrijven. 
N°. 1648. KKCKttEJ lElJER, Bernard Johannes 

liOdevljk; oud44 jaar, werkman, gehuwd. Protestant,ge-
horen en .laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.69 
meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd en neus gewoon, 
oogen blauw, mond breed kin rond , baard zonder, aangezicht 
lang, kleur gezond; — 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 21 Nov. 
1883 en 25 Aug. 1892; door het gerechtshof te Amsterdam 
29 Nov. 1893, telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 1 
jaar celstraf, 9 en 18 maanden gevangenisstraf. 

Hij wordt 28 Dec. a, s. uit de strafgevangenis te Nieuwer-
A instel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst 
nemen. • 

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

Hij kan schrijven. 
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