
Stamboek van gevangenen in het Huis van Correctie Hoorn 1831 – 1836.  

Deel 1: 1831. 

Ingekomen 24 juli 1831 Jacob Hagenaar, oud 29 jaar, beroep; smidsknecht, geboren te Zwolle, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 juli 1832. 

Ingekomen 24 juli 1831 Franciscus Behouden, oud 30 jaar, beroep; borstelmaker, geboren te Bergen 

op Zoom, woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 juli 

1832. 

Ingekomen 30 juli 1831 Teunis Waagmeester, oud 47 jaar, beroep; notaris, geboren in de Zijpe, 

woonachtig te Alkmaar. Straf; twee jaren gevangenis en verklaart te zijn onbekwaam om ovit 

eenige bediening waar te nemen mitsgaders verwezen in eene geldboete van f 100.- wegens 

het verduisteren en weerloos maken van in zijne kwaliteit als ontvanger der binnen omslagen 

over de gemeente Warmenhuizen ontvangen gelden, ontslagen 24 april 1833. 

Ingekomen 30 juli 1831 Davind Aron Graveur, oud 15 jaar, beroep; muziekant, geboren te 

Amsterdam en aldaar woonachtig. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal in een 

slaapstede waar hij was ontvangen gepleegd met oordeel der onderscheids. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Bernardus Gosselink, oud 30 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Steenderen, woonachtig te Doetichem. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van 

etenswaren en eenig geld. 

Ingekomen 13 augustus Pieter Laan, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren in de Zijpe, woonachtig 

te Noord Scharwoude. Straf; 2 jaar gevangenis wegens het toebrengen van slagen na reeds 

tevoren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Hendrik Stijger, oud 55 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig 

te Leiden. Straf; vier jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 24 juni 1835. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Henricus van der Leest, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Veghtel, woonplaats; onbepaald. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens eseroqueri 

(oplichting), ontslagen 1 juni 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Eimbert van Hoorn, oud 37 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Drunen. Straf; twee jaren gevangenis en f 8.- boete wegens verwonding met 

een mes, ontslagen 15 juni 1833. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Teunis van Herrewijnen, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Andel. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een zilver zakhorloge met 

dito ketting, ontslagen 2 juli 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Cornelis Mensen, oud 19 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Tilburg. Straf; 10 maanden gevangenis wegens diefstal in de aanhorigheid 

eener bewoonde huizinge. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Adriaan Nagelkerke, oud 54 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Steenberge. Straf; 2 jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens verwonding en 

recidive, ontslagen 17 juli 1833. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Hermanus Gerhards, oud 47 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Zutphen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 27 juli 1832. 



Ingekomen 13 augustus 1831 Gerhard Gerhards, oud 53 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Zutphen. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal. Is op den 15e januari 1832 

des na de middags om half twee uuren overleden. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Antoon Machiels, oud 59 jaar, beroep; scharenslijper, geboren in het 

Veld, woonachtig te Dragten. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 10 julij 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Elias Peters, oud 47 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Opheusden. Straf; 8 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 maart 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Willem Muller, oud 49 jaar, beroep; sjouwer, geboren Schwerien, 

woonachtig; onbepaald. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een horlogie, ontslagen 

26 juli 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Barend Erkendiep, oud 31 jaar, beroep; kruier, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens misbruik van vertrouwen, 

ontslagen 20 julij 1832. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Nicolaas de Groot, oud 36 jaar, beroep; kledermaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens 1e mishandeling, 

2e belediging een magestraats persoon in deszelfs bediening aangedaan, 3e belediging eene 

bediende beambte in deszelfs functie aangedaan, 4e het verwekken van belediging en 

rustverstorende gerugten, ontslagen 20 october 1832. (negen maanden afslag verleend d.d. 

5 april 1832). 

Ingekomen 13 augustus 1831 Folkert Witters, oud 24 jaar, beroep; timmerman, geboren te 

Leeuwarden, woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 20 julij 1834. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Franciscus Ludevicus Wilhelm, oud 31 jaar, beroep; smid, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenis en een boete van f 25.- wegens 

opligting en bedrog, ontslagen 27 julij 1834. 

Ingekomen 13 augustus 1831 Hendrikus van Daalen, oud 16 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Zierikzee. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstallen van onderscheidene 

goederen, ontslagen 1 april 1832. 

Ingekomen 21 augustus 1831 Willem van der Velden, oud 45 jaar, beroep; heel en vroedmeester, 

geboren en woonachtig te Westmaas, Oud Beijerland. Straf; 2 jaren gevangenis wegens hoon 

en laster aan Z.M. den koning der Nederlanden, overleden den 23 mei 1833 des avonds om 

acht uren.. 

Ingekomen 21 augustus 1831 Johannes Hendriks Spanjaard, oud 32 jaar, beroep; arbeider, geboren 

bij Wageningen en woonachtig te Heest. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal na reeds 

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 14 julij 1836. 

Ingekomen 24 augustus 1831 Jan Willem Lappe, oud 28 jaar, beroep; kruijer, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, overleden op den vijfden april 1832 

des avonds om tien uren. 

Ingekomen 29 augustus 1831 Jan de Vries, oud 25 jaer, beroep; daghuurder, geboren te Barendrecht, 

woonachtig te Kalverdijk. Straf 1 jaar en 1 dag gevangenis wegens 1e diefstal van trommel 

met koffijbonen, 2e van een emmer en 3e van een kistje, ontslagen 18 augustus 1832. 



Ingekomen 1 september 1831 Samuel Adrianus Estoppeij, oud 34 jaar, beroep; geen, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis en f 1418.- boete wegens het onder 

valsche naam en bedriegelijke voorgevens aan den zwaardveger Scheer in ’s Gravenhage 

afhandig maken van twee pistolen en dezelve ten zijne behoeven te verkopen, ontslagen 26 

augustus 1835. 

Ingekomen 12 september 1831 Andries Wannee, oud 32 jaar, beroep; verwer, geboren te Delft en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens het toebrengen 

van eene belangrijke verwonding aan M.G. Meijer te ’s Gravenhage, de gevangenisstraftijd is 

bij besluit van Z.M. de Koning van 6 augustus 1832 verminderd tot 6 maanden, ontslagen 18 

november 1831. 

Ingekomen 17 september 1831 Luitjen Klazes Dijkstra, oud 27 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Dockum. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 19 augustus 1832. 

Ingekomen 17 september 1831 Hendrik van Delsen, oud 40 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 

3 februari 1836. 

Ingekomen 17 september 1831 Jacobus van Gijsteren, oud 36 jaar, berep; fruitventer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 10 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 11 augustus 1841. 

Ingekomen 17 september 1831 Jacob Meijer, oud 44 jaar, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 6 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 31 januari 1832. 

Ingekomen 20 september 1831 Harmanus Lensink, oud 48 jaar, beroep; daghuurder, geboren te 

Drempt, woonachtig te Brummen. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal van bijenkorven, 

ontslagen 22 augustus 1833. 

Ingekomen 20 september 1831 Jan Bartszoon de Jong, oud 53 jaar, beroep; touwslager, geboren te 

Gouderak, woonachtig te Moerdrecht. Straf; 5 jaren gevangenis wegens dieverij, overleden 

den 24 april 1832 des namiddags om zes ure. 

Ingekomen 21 september 1831 Kornelis Brasfelers, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Breda. Straf; 6 maanden gevangenis wegens feitelijke wederspannigheid, 

ontslagen 14 februari 1832. 

Ingekomen 21 september 1831 Jan Vol, oud 21 jaar, beroep; kleermaker, geboren en woonachtig te 

Schiedam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 94.- boete wegens openbare schennis der 

eerbaarheid, ontslagen 7 augustus 1832. 

Ingekomen 21 september 1831 Leendert Lois, oud 29 jaar, beroep; kuiper, geboren en woonachtig te 

Schiedam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 9.- boete wegens openbare schennis der eerbaarheid, 

ontslagen 7 augustus 1832. 

Ingekomen 21 september 1831 Dirk Langedijk, oud 43 jaar, beroep; visser, geboren en woonachtig te 

Enkhuizen. Straf; 6 maanden gevangenis en f 25.- boete wegens vrijwillige mishandeling, 

ontslagen 21 maart 1832. 

 

 



Ingekomen 23 september 1831 Floor Luijendijk, oud 60 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Nieuwhelvoet en woonachtig te Kockangie. Straf; 1 jaar gevangenis en f 11.82 boete wegens 

het vernielen en afbreken van heiningen dienende tot afscheiding van eigendommen, 

overleden op den eersten maart 1832 des morgens om tien uren. 

Ingekomen 24 september 1831 Johannes Siebert Verhoef, oud 24 jaar, beroep; heerenknecht, 

geboren te Utrecht, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; te pronkstelling op het schavot 

gedurende een half uur en 5 jaren in een tuchthuis, bij Z.M. besluit veranderd in 5 jaren 

correct gevangenis wegens diefstal ten huijzen van en tegen zijnen Meester tijdens hij bij 

denzelven voor loon in dienst was, ontslagen 30 julij 1836. 

Ingekomen 24 september 1831 Hendrik Rademaker, oud 23, beroep; metselaar, geboren en 

woonachtig te Schiedam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 94.- boete wegens openbare schennis 

der eerbaarheid, ontslagen 7 augustus 1832. 

Ingekomen 24 september 1831 Frederik Leliveld, oud 29 jaar, beroep; portretschilder, geboren te 

Vlissingen, woonplaats; zonder. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 

augustus 1832. 

Ingekomen 24 september 1831 Willem Sloot, oud 50 jaar, beroep; daghuurder, geboren en 

woonachtig te Diedam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een dennen sliet, 

ontslagen 6 september 1832. 

Ingekomen 24 september 1831 Friedrich Jache, oud 29 jaar, beroep; tabakskerver, geboren en 

woonachtig te Dassel. Straf; 1 jaar gevangenis en daarna over de grenzen der rijk te worden 

gebracht wegens bedelarij en belediging met woorden en gebaren aan een bediende 

beambte van het plaatselijk bestuur te Winschoten, ontslagen 11 augustus 1832. 

Ingekomen 26 september 1831 Anne de Haan, oud 36 jaar, beroep; schipper, geboren te Kneepe, 

woonachtig in het Meer. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 19 augustus 

1832. 

Ingekomen 27 september 1831 Jan van Bentem, oud 36 jaar, beroep; scharenslijper,geboren te 

Hoogzwaluw, woonplaats; zonder. Straf; 6 maanden gevangenis wegens valsheid in eene 

paspoort, ontslagen maart 1832. 

Ingekomen 27 september 1831 Pieter Kroon, oud 36, beroep; geen, geboren en woonachtig te 

Langeraar. Straf; 5 jaren gevangenis wegens twee diefstallen herhaalde misdaaden, 

ontslagen 6 augustus 1836. 

Ingekomen 27 september 1831 Frans Pel, oud 30 jaar, beroep; wever, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Woerden. Straf; 1 jaar gevangenis wegens poging tot ontvluchten uit de 

gevangenis door middel van braak, ontslagen 3 augustus 1832.  

Ingekomen 27 september Anthonij Vermeer, oud 34 jaar, beroep; timmerman, geboren te Utrecht, 

woonachtig te Dieren. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het toebrengen van stooten aan een 

persoon en woordelijke belediging aan het plaatselijke bestuur te Apeldoorn, ontslagen 25 

augustus 1833. 

 

 



Ingekomen 28 september Jean Baptiste Didier Wibmer, oud 37 jaar, beroep; zaakwaarnemer, 

geboren te Amsterdam, woonachtig te Overtoom. Straf; 6 maanden gevangenis en een 

geldboete gelijk aan 2000 francs en ontzeg van regten vervat in art. 48 der wet van strafrecht 

voor den tijd van 10 jaren, wegens laster en hoon tegen openbare authoriteitenen lighamen 

tot meer dan een persoon bestaande als mede tegen de Heer Minister van Justitie na reeds 

tot eene onteerende straf veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 21 maart 1832. 

Ingekomen 1 october 1831 Johannes Tousfaint, oud 39 jaar, beroep; dijkwerker, geboren en 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; 10 jaren gevangenis wegens diefstal en poging tot diefstal 

na reeds onderscheidene malen wegens diefstal te zijn veroordeeld geweest, ontslag 21 juli 

1840. 

Ingekomen 1 october 1831 Anne Wijbes Osinga, oud 49 jaar, beroep; schipper, geboren te 

Uitwellingerga, woonachtig te IJlst. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een paar 

nieuwe schoenen, ontslagen 21 julij 1832. 

Ingekomen 1 october 1831 Hendrik Riesmeijer, oud 20 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Haseluhne. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een zilveren 

zakhorloge, ontslagen 7 julij 1832. 

Ingekomen 4 october 1831 Boudewijn Litooij, oud 19 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Dordrecht. Straf; 1 jaar gevangenis wegens dieverij, ontslagen 3 september 1832. 

Ingekomen 4 october 1831 Frans Rosmeijer, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Dordrecht. Straf; 6 maanden gevangenis wegens dieverij, ontslagen 3 maart 1832. 

Ingekomen 8 october 1831 Jan Blanken,oud 22 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 1 augustus 1836. 

Ingekomen 8 october 1831 Marcus Levi Kloos, oud 25 jaar, beroep; visventer, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 6 julij 1832. 

Ingekomen 8 october 1831 Cornelis Baerts, oud 40 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 8 augustus 1833. 

Ingekomen 8 october 1831 Abram de Bruin, oud 29 jaar, beroep; uitdrager, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens feitelijke weerspannigheid tegen een in 

functie en ter adsistentie geroepen dienaar van policie na reeds tot eene criminele straf te 

zijn veroordeeld, ontslagen 8 augustus 1832. 

Ingekomen 15 october 1831 Cornelis den Boer, oud 20 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Zierikzee. Straf; 5 jaren gevangenis wegens vijf onderscheidene diefstallen van 

loden buizen en goten, ontslagen 3 julij 1836. 

Ingekomen 15 october 1831 Balthazar van der Abeele, oud 49 jaar, beroep; matroos, geboren te 

Antwerpen, woonachtig te Zierikzee. Straf; 2 jaren gevangenis wegens oproerkreten te 

hebben geuit door schandelijke en voor de goede zaak hoogst nadelige uitdrukkingen te 

hebben gebezigd, ontslagen 4 december 1832.  

Ingekomen 23 october 1831 Hendrik Ottesz, oud 31 jaar, beroep; koopman, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Haarlem. Straf; 2 jaren gevangenis wegens eenvoudige bankbreuk door na als 

koopman te zijn gefailleerd, te zijn gebleeken boeken te hebben overlegd onregelmatig 

gehouden zonder dat echter zulks eenig bedrag aanduiden, ontslagen 4 junij 1833. 



Ingekomen 23 october 1831 Antonie van Zand, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Schoonrewoerd, woonachtig te Vianen. Straf; 6 maanden gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 1 april 1832. 

Ingekomen 23 october 1831 Nanne Cornelisse Postumus, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Grootebroek. Straf; 7 jaren gevangenis en eene geldboete van f 1417.50 

wegens oplichting en herhaaling van wanbedrijf, overleden den 6 mei 1832 des namiddags 

om twaalf uure. 

Ingekomen 29 october 1831 Berend Dimmendaal, oud 63 jaar, beroep; landbouwer, geboren te 

Zelhem, woonachtig te Doetinchem. Straf; 8 maanden gevangenis wegens diefstal van een 

denneboom, ontslagen 8 junij 1832. 

Ingekomen 29 october 1831 Mozes Gans, oud 72 jaar, beroep; koopman, geboren te Posenan, 

woonplaats; zonder. Straf; 1 jaar gevangenis wegens onderscheidene pogingen tot 

zakkenrollerij, ontslagen 27 september 1832. 

Ingekomen 30 october 1831 Casper Coenen, oud 37 jaar, beroep; sjouwerman, geboren en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 

september 1832. 

Ingekomen 30 october 1831 Pieter Beatrix van Alff, oud 50 jaar, beroep; behanger, geboren en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 2 jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens 

mishandeling zijner vrouw en belediging en rebellie, ontslagen 6 october 1833. 

Ingekomen 30 october 1831 Arien Moks, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren te Drummel, 

woonachtig te Wamel. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 27 september 

1832. 

Ingekomen 31 october 1831 Arien Sardet, oud 28 jaar, beroep; kleermaker, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Valburg. Straf; 1 jaar gevangenis en f 8.- boete wegens verwonding, ontslagen 

18 october 1832. 

Ingekomen 31 october 1831 Jean Bouhon, oud 35 jaar, beroep; kantoorbediende, geboren te 

Rotterdam, woonachtig te Amsterdam. Straf; 10 maanden gevangenis wegens het moedwillig 

toebrengen van eene wonde, ontslagen 10 julij 1832. 

Ingekomen 8 november 1831 Klaas Hoek, oud 43 jaar, beroep; notaris, geboren te Venhuizen, 

woonachtig te Hoogkarspel. Straf; 1 jaar gevangenis en eene geldboete van f 25.- wegens 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 23 junij 1832. 

Ingekomen 9 november 1831 Willem Zevenboom, oud 32 jaar, beroep; winkelier, geboren te 

Nieuwkerk, woonachtig te Amsterdam. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 

october 1834. 

Ingekomen 13 november 1831 Jacob Berger, oud 50 jaar, beroep; straatmaker, geboren te Delft, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 20 october 

1832. 

Ingekomen 15 november 1831 Cornelis van Giezen, oud 30 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Hulst. Straf; 8 maanden gevangenis wegens diefstal van hout, ontslagen 20 

mei 1832. 



Ingekomen 19 november 1831 Johannes Wijnands, oud 31 jaar, beroep; zonder, geboren te 

Zierikzee, woonplaats; zonder. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het plegen van 

rustverstorende uitdrukkingen, ontslagen 11 april 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Jan Willem Spierings, oud 18 jaar, beroep; schaapsherder, geboren te 

Heeswijk,woonachtig te Rosmale. Straf; 1 jaar gevangenis wegens moedwillige doodslag doch 

door slagen en gewelddadigheden daar toe geprovoseerd, ontslagen 28 september 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Douwe Geerts Oostinga, oud 47 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Oostum, woonachtig te Garnwert. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 

october 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Michael Buijs, oud 51 jaar, beroep; zonder, geboren te Dordrecht, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens opligting en 

bedrog, ontslagen 21 september 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Josephus Johannes Wessel, oud 26 jaar, beroep; huisknecht, geboren 

en woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 27 

september 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Lourens Krommer, oud 30 jaar, beroep; kruijer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens schuldig immers medeplichtig 

aan diefstal, ontslagen 5 october 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Hartog Samson Mok, oud 17 jaar, beroep; venter, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 29 

september 1836. 

Ingekomen 19 november 1831 Cornelis van Zwijmvooren, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Sommelsdijk, woonachtig te Zierikzee. Straf; 4 jaren gevangenis wegens afdwinging en 

bedelen om geld, overleden op den 10e maart 1832 des morgens om vijf uuren. 

Ingekomen 19 november 1831 Gerardus Derksen, oud 37 jaar, beroep; tapper, geboren en 

woonachtig te Nijmegen. Straf; 6 maanden gevangenis en f 8.- boete wegens mishandeling 

en verwonding, ontslagen 6 april 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Jacobus van der Neut, oud 24 jaar, beroep; sjouwer, geboren te 

Hilligersberg, woonachtig te Rotterdam. Straf; 8 jaren gevangenis wegens diefstal bij 

herhaling, ontslagen 11 september 1837. 

Ingekomen 19 november 1831 Jan Stekker,oud 56 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Middelharnis, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 7 julij 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Coenraad Witsel, oud 20 jaar, beroep; bakker, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 13 

september 1836. 

Ingekomen 19 november 1831 Hermanus van Wijk, oud 24 jaar, beroep; baanspinder, geboren en 

woonachtig te Gouda. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 augustus 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Willem van der Pluim, oud 34 jaar, beroep; sjouwer, geboren te 

Deissen, woonachtig te S. Jouer. Straf; 1 jaar en 1 dag gevangenis wegens heelen van 

gestolen goed, ontslagen 17 augustus 1832. 



Ingekomen 19 november 1831 Johannes van den Burgh, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Sint Maartensdijk. Straf; 5 jaren gevangenis wegens poging tot dieverij na 

reeds crimineel gestraft te zijn geweest, overleden op den negende december 1831 des 

avonds om zeven uuren. 

Ingekomen 19 november 1831 Willem Folkerts van der Weide, oud 40 jaar, beroep; arbeider, 

geboren en woonachtig te Hoogeveen. Straf; 1 jaar en 6 maanden gevangenis wegens 

diefstal, ontslagen 19 april 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Eeltje Seitsma, oud 43 jaar, beroep; scheepstimmermansknecht, 

geboren te Blsward, woonachtig te Groningen. Straf; 6 maanden gevangenis en f 8.- boete 

wegens moedwillige verwonding, ontslagen 4 april 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Harm Jacobs Withaar, oud 22 jaar, beroep; turfmaker, geboren te 

Avelte, woonachtig te Koekeinge. Straf; 2 jaren en 6 maanden gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 10 april 1834. 

Ingekomen 19 november 1831 Frans Johannes Finga, oud 26 jaar, beroep; molenaar, geboren te 

Jorwerd, woonachtig te Baard. Straf; 2 jaren gevangenis en f 50.- boete wegens 2 gepleegde 

oplichtingen, ontslagen 20 october 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Jitze Willems Bottema, oud 62 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Oudkerk. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, is op den 24e februari 1832 

den voormiddag om half twaalf uuren overleden. 

Ingekomen 19 november 1831 Bart van Slooten, oud 33 jaar, beroep; touwslager, geboren te Nijkerk, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; 2 jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens verregaande 

mishandeling na reeds wegens misdaad en wanbedrijf veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 

10 november 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Lambertus Stelling, oud 54 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Alphen. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 27 april 

1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Tjibbe Douwe de Jong, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig in de Meer. Straf; 14 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 7 

december 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Maarten Verseput, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Zierikzee. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 21 maart 1832. 

Ingekomen 19 november 1831 Johannes Beerens, oud 21 jaar, beroep; veehouder, geboren en 

woonachtig te Tilburg. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal na reeds weegens misdaad 

te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 27 junij 1837. 

Ingekomen 19 november 1831 simon Arens Aap, oud 30 jaar, beroep; wakkenuitmaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar en drie maanden gevangenis en f 15.- boete wegens 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 13 januari 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Bastiaan Filee, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Sint Maartensdijk. Straf; 5 jaren gevangenis wegens dieverij na reeds crimineel gestraft te 

zijn geweest, ontslagen 2 mei 1836. 



Ingekomen 19 november 1831 Hendrikus Gierkink, oud 30 jaar, beroep; schutter, geboren en 

woonachtig te Lichtenvoorden. Straf; 2 jaren gevangenis en f 50.- boete wegens bedrog, 

opligterij en misbruik van vertrouwen, ontslagen 19 october 1833. 

Ingekomen 19 november 1831 Jannes Schoemaker, oud 30 jaren, beroep; wever, geboren en 

woonachtig te Borne. Straf; 5 jaren  gevangenis wegens bedriegerij en opligting, ontslagen 30 

september 1835. 

Ingekomen 19 november 1831 Jan Fop, oud 36 jaar, beroep; dagloner,geboren en woonachtig in den 

Ham. Straf; 1 jaar gevangenis wegens mishandeling, ontslagen 12 october 1832. 

Ingekomen 24 november 1831 Adrianus van Wunnik, oud 20 jaar, beroep; mandenmaker, geboren 

en woonachtig te Haarlem. Straf; 1e 5 jaren gevangenis, 2e 7 jaren gevangenis wegens 1e het 

plegen van onderscheidene diefstallen na wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, 2e 

medeplichtigheid aan enkele diefstallen, ontslagen 21 januari 1840 

Ingekomen 24 november 1831 Coppel Barend Kloot, oud 51 jaar, beroep; sjouwer,geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 10 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, 

overleden den 20 julij 1836 des avonds omstreeks zeven uuren. 

Ingekomen 24 november 1831 Hendrik Robert, oud 19 jaar, beroep; spinder, geboren en woonachtig 

te Haarlem. Straf; 5 jaren gevangenis wegens enkele diefstal na reeds wegens misdaad 

veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 1 mei 1836. 

Ingekomen 24 november 1831 Cornelis Lodewijk Schröder, oud 35 jaar, beroep; horlogemaker, 

geboren en woonachtig te Leiden. Straf; 1 jaar gevangenis en f 14.- boete wegens misbruik 

van vertrouwen, ontslagen 9 november 1932. 

Ingekomen 24 november 1831 Dirk Brand, oud 42 jaar, beroep; koopman, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Leiden. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 15 februari 1832 

[wegens strafvermindering]. 

Ingekomen 24 november 1831 Joseph Fonderie, oud 33 jaar, beroep; barbier, geboren en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 5 jaren gevangenis wegens het arresteren van een 

persoon in zijn eigen woning en het vandaar vervoeren van denzelve tegen zijn wil zonder 

eenig gezag, ontslagen 5 december 1832 [wegens strafvermindering]. 

Ingekomen 24 november 1831 Dirk Winner, oud 21 jaar, beroep; grasmaaier, geboren te Niekerk, 

woonachtig te Nellenhoff. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens bedriegelijke 

opligterij, ontslagen 4 november 1832. 

Ingekomen 29 november 1831 Geert Jacobs Heideman, oud 50 jaar, beroep; kanonier, geboren te 

Schermer, woonplaats; zonder. Straf; 4 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens misbruik van 

vertrouwen na reeds infamerende straf te hebben ondergaan, ontslag 9 november 1835. 

Ingekomen 29 november 1831 Adriaan Haansbergen, oud 34 jaar, beroep; looijer, geboren en 

woonachtig te Loon op Zand. Straf; 2 jaren gevangenis wegens poging tot oproer te 

verwekken, ontslagen en 31 october 1833. 

Ingekomen 29 november 1831 Thijs Gerrits de Groot, oud 30 jaar, beroep; boerenknecht, geboren in 

de Wijk, woonachtig onder Meppel. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 2 

november 1833. 



Ingekomen 30 november 1831 Leendert van Velsen, oud 30 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Hilversum. Straf; 6 maanden gevangenis wegens diefstal en ontvluchting van 

zijn geleiders door geweld, ontslagen 19 mei 1832. 

Ingekomen 6 december 1831 Pieter Janse, oud 41 jaar, beroep; arbeider, geboren te Kerkwerve, 

woonachtig bij ter Goes. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 28 october 

1836. 

Ingekomen 6 december 1831 Johannes Gijben, oud 67 jaar, beroep; timmerman, geboren te 

Rotterdam, woonachtig te ’s Hertogenbosch. Straf; 15 maanden gevangenis wegens smaad 

en laster tegen H.K.H. de Prins van Oranje en Fredrik der Nederlanden begaan in het 

openbaar en boosaartiglijk, is op den veertiende maart 1832 des middags om twaalf uuren 

overleden. 

Ingekomen 11 december 1831 Louis Schrijver, oud 38 jaar, beroep; kleermaker, geboren te Leuven, 

woonachtig te Apeldoorn. Straf; 2 jaren gevangenis wegens boosaardige en openbaar 

honende uitdrukkingen jegens Z.M. de koning en feitelijke mishandeling, ontslagen 1 

december 1833. 

Ingekomen 11 december 1831 Jan Bogers, oud 37 jaar, beroep; metselaar, geboren te Boxtel, 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens mishandeling, 

ontslagen 21 september 1832. [1 jaar strafvermindering]. 

Ingekomen 11 december 1831 Pieter Bogers, oud 22 jaar,beroep; metselaar, geboren te Boxtel, 

woonachtig te ’s gravenhage. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens mishandeling, 

ontslagen 21 september 1832 [1 jaar strafvermindering]. 

Ingekomen 12 december 1831 Johan Willem Aubert, oud 25 jaar, beroep; secretaris van de 

burgermeester te Asperen, geboren en woonachtig te Goch. Straf; 1 jaar gevangenis wegens 

het gebruik maken van een valsch paspoort, ontslagen 17 augustus 1832. 

Ingekomen 12 december 1831 Jan Willem Goebels, oud 46 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Helmond. Straf; 2 jaren gevangenis wegens boosaardige en openbare 

aanranding van hoon en laster tegen Z.M. de koning, ontslagen 20 october 1833. 

Ingekomen 15 december 1831 Johannes Oosterhout, oud 44 jaar, beroep; touwslager, geboren en 

woonachtig te Gouda. Straf; 1 jaar gevangenis en f 13.- boete wegens medeplichtigheid aan 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 8 november 1832. 

Ingekomen 15 december 1831 Willem Kraan, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren te Oude Tonge, 

woonachtig te Nieuwe Tonge. Straf; 18 maanden gevangenis wegens twee diefstallen in de 

aanhorigheden van bewoonde huizen, ontslagen 18 mei 1833. 

Ingekomen 15 december 1831 Johannes Ries, oud 48 jaar,beroep; sjouwer, geboren te Vlissingen, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 23 november 

1832, ontslagen 23 november 1832. 

Ingekomen 15 december 1831 Hendrik Das, oud 16 jaar, beroep; schuitjager, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 15 maanden gevangenis en f 25,- boete wegens opligting en bedrog, 

ontslagen 23 februari 1833. 



Ingekomen 15 december 1831 Pierre Jobart, oud 58 jaar, beroep; zeeman, geboren te Beaune, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, is op den 

20ste maart 1832 des voormiddags om half elf uure overleden. 

Ingekomen 15 december 1831 Jan Frederik Ernstein, oud 28 jaar, beroep; parfumerieverkoper, 

geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; 8 jaren gevangenis wegens diefstal bij 

herhaling, ontslagen 15 november 1838. 

Ingekomen 17 december 1831 Johannes Hendrikus Remmers, oud 28 jaar,beroep; arbeider, geboren 

en woonachtig te Zutphen. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 30 november 

1833. 

Ingekomen 17 december 1831 Johannes Pieter Smit Devonshire, oud 25 jaar, beroep; konvooiloper, 

geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; 13 maanden gevangenis en f 50.- boete wegens 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 13 december 1832. 

Ingekomen 19 december 1831 Abraham Mozes Allart, oud 59 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Amsterdam, woonachtig te Zutphen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 30 

november 1832. 
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