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

Deel 2: 1832. 

Ingekomen 1 februari 1832 Hendrik Jan Schophaus, oud 23 jaar, beroep; wever, geboren te 

Enschede, woonachtig te Lonneken. Straf; 6 maanden gevangenis wegens verwonding aan 

Albert Geerdink en omverwerping van Willemina Scholten, ontslagen 6 junij 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Joseph Adriaan de Vos, oud 48 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Waspik. Straf; 2 jaren  gevangenis en f 8.- boete wegens verwonding met een 

mes, ontslagen 17 november 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Bonne Freerks Kamstra, oud 44 jaar,beroep; leertouwer, geboren te 

Kollum, woonplaats; zonder. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal van huiden, ontslagen 

9 december 1834. 

Ingekomen 4 februari 1832 Christoffel Pleuer, oud 52 jaar,beroep; timmerman, geboren te Ditmund, 

woonachtig te Windschoten. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal van huiden, ontslagen 

9 december 1834. 

Ingekomen 4 februari 1832 Hendrik Spathe, oud 25 jaar,beroep; arbeider, geboren te Genkhauzen, 

woonachtig te Sint Anna Parochie. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 

december 1834. 

Ingekomen 4 februari 1832 Harmanus Harms Meijer, oud 54 jaar, beroep; schoenmaker,geboren en 

woonachtig te Winschoten. Straf; 3 jaren gevangenis wegens medeplichtigheid aan diefstal, 

ontslagen 9 december 1834. 

Ingekomen 4 februati 1832 Jacob Kleinendorst, oud 37 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Coillaarsplaat, woonachtig te Barendrecht. Straf; 2 jaren gevangenis en f 50.- boete wegens 

opligting, ontslagen 7 december 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Jacob Jans Kleve, oud 28 jaar, beroep; wever, geboren te Wildervank, 

woonplaats; zonder. Straf; 6 maanden gevangenis en nadien naar een bedelaarsgesticht 

wegens bedelarij, ontslagen 30 mei 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Jacob Hamel, oud 19 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig in 

Pruisen. Straf; 2 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 8 november 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Klaas van der Stelt, oud 31 jaar, beroep; arbeider, geboren te Zijderveld, 

woonplaats; zonder. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 17 junij 1836. 

Ingekomen 4 februari 1832 Krijn de Vos, oud 27 jaar, beroep; arbeider, geboren te Gouda, 

woonachtig te Bolgarijen. Straf; 15 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 17 maart 

1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Emond Bekkers, oud 58 jaar, beroep; herbergier, geboren te Wansum, 

woonachtig te Boxmeer. Straf; 2 ½  jaar gevangenis wegens gedanen poging tot uitbreiding 

van den Belgische opstand, ontslagen 29 mei 1834. 

Ingekomen 4 februari 1832 Daniel Kruger, oud 33 jaar, beroep; kleermaker, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Woerde. Straf; 6 maanden gevangenis wegens poging tot ontvlugting, 

ontslagen 1 julij 1832. 



Ingekomen 4 februari 1832 Sebastiaan Hofman, oud 29 jaar, beroep; molenscherper, geboren te 

Xanten, woonplaats; zonder. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25,- boete en daarna over de 

grenzen gebragt wegens diefstal, mishandeling en bedrog, ontslagen 30 december 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Willem de Bruin, oud 44 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig 

te Leiden. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 23 december 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Jacob Hulskamp, oud 19 jaar, beroep; schoenpoetser, geboren en 

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

1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Johannes Scheephorst, oud 51 jaar, beroep; verwer, geboren en 

woonachtig te Zutphen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een vrouwenmantel, 

ontslagen 11 janujari 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Johannes Franciscus Kotter, oud 32 jaar, beroep; wever, geboren te 

Brugsteinford, woonachtig te Raalte. Straf; 1 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens eenige 

diefstallen, ontslagen 27 december 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Mozes Abraham Cohen Engelander, oud 20 jaar, beroep; koopman, 

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

13 december 1834. 

Ingekomen 4 februari 1832 Joseph Jansen, oud 48 jaar,beroep; schoenmaker, geboren te Zwolle, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 6 maanden gevangenis, f 25.- boete en ontzegging van 

burgerrecht wegens lastering, ontslagen 25 mei 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Isaak Grootkerk, oud 30 jaar, beroep; kleerkoper, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 5 jaar gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 16 mei 1636. 

Ingekomen 4 februari 1832 Johannes Roelands Schouten, oud 37 jaar, beroep; kamerbehanger, 

geboren te Leiden, woonachtig te Haarlem. Straf; 6 maanden gevangenis wegens landloperij, 

ontslagen 30 mei 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Justus frederik Elsen, oud 39 jaar, beroep; baardscheerder, geboren te 

Wingo in Friesland, woonachtig te Amsterdam. Straf; 6 maanden gevangenis wegens 

landloperij en herhaald wanbedrijf, ontslagen 28 junij 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Franciscus Ferment, oud 19 jaar, beroep; smid, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 14.- boete wegens misbruik van vertrouwen, 

ontslagen 28 december 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Pieter jansz Groot, oud 31 jaar, beroep; schippersknecht, geboren en 

woonachtig te Zaandam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een vat olij, ontslagen 

12 januarij 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Gerrit Hoek, oud 43 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig in de 

Rijp. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 julij 1833. 

Ingekomen 4 februari 1832 Lammert Fukkink, oud 50 jaar, beroep; dagloner, geboren te Dinxperlo, 

woonachtig te Varseveld. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van eiken schelhout, 

ontslagen 31 december 1832. 



Ingekomen 4 februari 1832 Jan Stevense Werkman, oud 57 jaar,beroep; dagloner, geboren te 

Barneveld, woonachtig te Lunteren. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 19 

december 1832. 

Ingekomen 4 februari 1832 Jochem Ham, oud 42 jaar, beroep; stoelenmatter, geboren en 

woonachtig te Deventer. Straf; 5 jaar gevangenis wegens diefstal van eenige goederen, 

ontslagen 27 december 1836. 

Ingekomen 4 februari 1832 Johannes Maathuizen, oud 40 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Tubbergen. Straf; 3 jaren gevangenis wegens onderscheidene diefstallen, 

ontslagen 17 januari 1835. 

Ingekomen 4 februari 1832 Meindert Jansz Hoogstede, oud 67 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Vollenhove, woonachtig te Giethoorn. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal van een 

paard, ontslagen 10 januari 1837. 

Ingekomen 4 februari 1832 Isaac Nathan Cohen, oud 41 jaar, beroep; koopman, geboren en 

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

mei 1839. 

Ingekomen 16 februari 1832 Pieter de Pree, oud 59 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Kolijmplaat. Straf; 13 maanden gevangenis wegens diefstal, is overleden den negentiende 

maart 1832 des nachts om een uuren. 

Ingekomen 16 februari 1832 Abraham Zwanenburg, oud 20 jaar, beroep; venter, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 25 januari 

1835. 

Ingekomen 22 februari 1832 Garrit Nijhuis of Riksen, oud 40 jaar, beroep; wever, geboren te 

Gelseler, woonachtig te Noordwijk. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal en herhaling 

van misdrijf, ontslagen 1 februari 1837. 

Ingekomen 22 februari 1832 Arie Budding, oud 53 jaar, beroep; arbeider, geboren te Arnhem, 

woonachtig te Terborgt. Straf; 1 jaar gevangenis en f 10.- boete wegens feitelijke 

mishandeling en verwonding, ontslagen 1 februari 1833. 

Ingekomen 22 februari 1832 Johannes Poulusse, oud 35 jaar, beroep; vrachtrijder, geboren te ’s 

Heerenhaar, woonachtig te Overzande. Straf; 1 jaar gevangenis en f 8.- boete wegens 

diefstal, ontslagen 22 december 1832. 

Ingekomen 24 februari 1832 Pieter Klaaszes Bootsma, oud 24 jaar, beroep; timmerman, geboren te 

Rien, woonachtig te Firns. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een schildpadden 

kistje met 12 zilveren lepeltjes, ontslagen 29 december 1832. 

Ingekomen 24 februari 1832 Willem Eijp, oud 26 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te Koog aan de 

Zaan, woonachtig te Zaandam. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens opligting 1e 

van Lotte Vries Groen, 2e van eenig porselein theegoed, 3e van 2 koperen ketels en 2 

strijkijzers, ontslagen 2 februari 1834. 

Ingekomen 24 februari 1832 Willem Knap, oud 42 jaar, beroep; bediende bij het hospitaal en 

kleermaker, geboren te Leeuwarden, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 1 jaar gevangenis 

en f 50.- boete wegens mishandeling de weduwe Asmus, ontslagen 20 december 1832. 



Ingekomen 26 februari 1832 Albert Kramer, oud 28 jaar, berpoep; bakker, geboren in de Beemster, 

woonachtig in Oude Wetering. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens escraquerie 

[oplichting], ontslagen 3 februari 1834. 

Ingekomen 26 februari 1832 Paulus Heerings, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren te ;s 

Gravenhage, woonachtig te Noordwijk Binnen. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 3 november 1836. 

Ingekomen 26 februari 1832 Abraham Du Pont, oud 46 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van een ledige emmer na 

reeds tweemaal wegens diefstal veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 10 februari 1833. 

Ingekomen 29 februari 1832 Frederik Willem Ihle, oud 30 jaar, beroep; korporaal bij de schieterij te 

Nijmegen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens feitelijke wederstand met wapenen, ontslagen 4 

februari 1833. 

Ingekomen 29 februari 1832 Levi van der Molen, oud 15 jaar, beroep; venter, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens zakkenrollerij, eigentlijk genaamd Aaron 

sousma Maij , is overleden op den 23e april 1832 des namiddags om twee uuren. 

Ingekomen 29 februari 1832 Abraham Emanuel Kerkhoven, oud 12 jaar, beroep; geen, geboren te 

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

november 1832. 

Ingekomen 6 maart 1832 Aaldert Hendriks Bulthuis, oud 18 jaar, beroep; wever, geboren en 

woonachtig te Ulrum. Straf; 6 maanden gevangenis en f 11.81 boete wegens misbruik van 

vertrouwen, ontslagen 20 julij 1832. 

Ingekomen 6 maart 1832 Gerrit Jan Ibisker, oud 18 jaar, beroep; geen, geboren en woonachtig te 

Zwolle. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 26 januari 1833. 

Ingekomen 6 maart 1832 Willem van Geijn, oud 47 jaar,beroep; muzikant, geboren te Breukelen, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 6 maanden gevangenis wegens bedelarij onder 

voorwendsel van een gebrek te hebben dat hij niet heeft, ontslagen 15 augustus 1832. 

Ingekomen 6 maart 1832 Siemon Klazes de Wit, oud 31 jaar, beroep; kuiper, geboren en woonachtig 

te Hijlaard. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van ijzerwerk van twee hooiwagens, 

ontslagen 2 februari 1833. 

Ingekomen 8 maart 1832 Johannes van der Schilt, oud 35 jaar, beroep; kleermaker, geboren en 

woonachtig te Gorinchem. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 18 februari 

1835. 

Ingekomen 8 maart 1832 Derk Jansz Brouwer, oud 18  jaar,beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Zevenhuizen. Straf; 8 maanden gevangenis en f 8.- boete wegens moedwillige verwonding, 

ontslagen 17 october 1832. 

Ingekomen 12 maart 1832 Bernardus Immink, oud 44 jaar,beroep; landbouwer, geboren en 

woonachtig te Winterswijk. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 22 november 

1836. 

Ingekomen 12 maart 1832 Johannes de Wolf, oud 30 jaar, beroep; matroos, geboren en woonachtig 

te Rotterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens poging tot ontvluchting en ontvlugting uit de 

gevangenis te ’s Hertogenbosch, ontslagen 28 februari 1833. 



Ingekomen 13 maart 1832 Gerrit Oudhof, oud 20 jaar, beroep; arbeider,geboren en woonachtig te 

Schagen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van 2 onderrokken en 1 mans onderbroek, 

ontslagen 9 maart 1833. 

Ingekomen 14 maart 1832 Boele Hermanus zeilinga, oud 37 jaar, beroep; verwer, geboren en 

woonachtig te Leens. Straf; 6 maanden gevangenis en f 94.50 boete wegens feitelijke 

wederspannigheid, ontslagen 15 augustus 1832. 

Ingekomen 14 maart 1832 Jacob Meijer, oud 66 jaar, beroep; schoolmeester, geboren te Zell in 

Hannover, woonachtig in Parijs. Straf; 2 jaren gevangenis wegens landloperij en poging tot 

diefstal, ontslagen 21 december 1833. 

Ingekomen 14 maart 1832 Abraham Bambergen, oud 32 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Maarsen, woonachtig te Amsterdam. Straf; 6 jaren gevangenis wegens diefstal na reeds 

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 22 februari 1838. 

Ingekomen 30 maart 1832 Johannes Gerardus Henricus Kieven, oud 26 jaar, beroep; winkelier, 

geboren en woonachtig te Hoorn. Straf; 8 maanden gevangenis wegens eenvoudige 

banqueroute, ontslagen 27 november 1832. 

Ingekomen 14 april 1832 Heinrich Wilhelm Dorner, oud 28 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te 

Trondenberg, woonachtig te Trumern in Pruisen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens het gebruik 

maken van een vals paspoort, ontslagen 22 februari 1833. 

Ingekomen 14 april Abraham Elias Visser, oud 20 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 5 jaar gevangenis wegens diefstal na reeds wegens misdaad te zijn 

veroordeeld geweest, ontslagen 28 februari 1837. 

Ingekomen 14 april Petrus Johannes Baptist Bruininck, oud 20 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Capelle, woonachtig te Hollandsputte. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 20 

november 1833. 

Ingekomen 14 april Francies van der Sanden, oud 26 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Halteren. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het uiten van oproerkreten, ontslagen 4 

december 1833. 

Ingekomen 14 april Christiaan Bischert, oud 32 jaar, beroep; arbeider, geboren te Fontorff, 

woonachtig te Bergen op Zoom. Straf; 1 jaar gevangenis wegens het terughouden ten nadele 

van den eigenaar van aan hem toevertrouwde gelden, ontslagen 5 februari 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Jacob Jans Hillbrands, oud 48 jaar, beroep; schipper, geboren te Horlo, 

woonachtig te Winschoot. Straf; 1 jaar gevangenis wegens schuldigheid aan drie 

onderscheidene boetstraffelijke wanbedrijven, ontslagen 16 februari 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Hendrik Sandman, oud 32 jaar, beroep; smid, geboren te Bussen, 

woonachtig te Oude Rhede. Straf; 6 maanden gevangenis wegens frauduleuze invoer van 

buitenlandsch gedistilleerd, ontslagen 1 september 1832. 

Ingekomen 14 april 1832 Jan Jansen Cordes, oud 42 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Oude Rheide. Straf; Dirk Coenen, oud 54 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Oude Rhede. Straf; ; 6 maanden gevangenis wegens frauduleuze invoer van buitenlandsch 

gedistilleerd, ontslagen 1 september 1832. 



Ingekomen 14 april 1832 dirk Coenen, oud 54 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te Oude 

Rhede. Straf; ; 6 maanden gevangenis wegens frauduleuze invoer van buitenlandsch 

gedistilleerd, ontslagen 1 september 1832. 

Ingekomen 14 april 1832 Harm Ferrman, oud 35 jaar, beroep; wieldraaijer, geboren en woonachtig te 

Oude Rhede. Straf; ; 6 maanden gevangenis wegens frauduleuze invoer van buitenlandsch 

gedistilleerd, ontslagen 1 september 1832. 

Ingekomen 14 april 1832 Joseph Hartog Visser, oud 23 jaar, beroep; kruijer, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 julij 1833. 

Ingekomen 14 april1832 Dirk van der Laan, oud 29 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig te 

Oud Beijerland. Straf; 5 jaren gevangenis en f 236.25 boete wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 11 maart 1837. 

Ingekomen 14 april 1832 Petrus Franciscus Cuijpers, oud 24 jaar, beroep; koperslager, geboren te 

Venraaij, woonachtig te Vierlingsbeek. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het zich uitdosschen 

in oproerige kleeding – door het dragen van oproerleurzen en wapenen en het zich met 

moedwillig oogmerk vermengen onder de oproerlingen en alzoo de opstand te Vierlingsbeek 

te hebben begunstigd en uitgebreid, ontslagen 24 februari 1834. 

Ingekomen 14 april 1832 Hendricus Ponjee, oud 21 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te Bergen, 

woonachtig te Vierlingsbeek. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het zich uitdosschen in 

oproerige kleeding – door het dragen van oproerleurzen en wapenen en het zich met 

moedwillig oogmerk vermengen onder de oproerlingen en alzoo de opstand te Vierlingsbeek 

te hebben begunstigd en uitgebreid, ontslagen 24 februari 1834. 

Ingekomen 14 april 1832 Jan Roose, oud 25 jaar, beroep; schipper, geboren te Kruiningen, 

woonachtig te Hoedekenskerke. Straf; 1 jaar gevangenis en f 8.- boete wegens mishandeling, 

ontslagen 23 februari 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Jacobus van Stel, oud 32 jaar, beroep; kuiper, geboren te Capelle, 

woonachtig te Wemelingen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal van dijkmaterialen, 

ontslagen 6 maart 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Harmen Sijbouts de Vries, oud 59 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Dockum. Straf; 5 jaren gevangenis en f 1417.50 boete wegens opligting, 

overleden den 27 februari 1835 des avonds omstreeks acht uure in de ziekenzaal. 

Ingekomen 14 april 1832 Sint Sjoerds Bastin, oud 38 jaar,beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Workum. Straf; 1 ½ jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 11 junij 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Valentijn Frevers, oud 28 jaren, beroep; sjouwer, geboren te Rhina in 

Hersen, woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 14 

maart 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Rijn Hendrikse van Kleef, oud 20 jaar, beroep; wever, geboren en 

woonachtig te Doomspijk. Straf; geseling op een schavot en 15 jaren dwangarbeid en 1 jaar 

gevangenis wegens negen onderscheidene criminele diefstallen met uit en inwendige braak 

en inklimming voorts poging tot ontvluchting door middel van braak, ontslagen 19 juli 1832 



Ingekomen 14 april 1832 Lodewijk de Vos, oud 44 jaar, beroep; koopman, geboren te Delfzijl, 

woonachtig te Lakeveld. Straf; 6 maanden gevangenis wegens bedelarij, ontslagen 19 

augustus 1832. 

Ingekomen 14 april 1832 Willem van Haaften, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Heerewaarden, woonachtig te Passewaaij. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 25 maart 1837. 

Ingekomen 14 april 1832 Diederik Herman Kramer, oud 36 jaar, beroep; smid, geboren en 

woonachtig te Winterswijk. Straf; 13 maanden gevangenis en f 25.- boete wegens feitelijke 

mishandeling van zijne schoonvader en anderen, voorts feitelijke resistentie tegen de 

veldwachter, ontslagen 21 april 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Theodorus Berendsen, oud 30 jaar, beroep; dagloner, geboren en 

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

1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Teunis van der Forre, oud 36 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Noordwaddinxveen, woonachtig te Rotterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens 

zakkenrolderij, ontslagen 16 maart 1834. 

Ingekomen 14 april 1832 Willem van Leeuwen, oud 58 jaar, beroep; timmerman, geboren te 

Haasdrecht, woonachtig te Gouda. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 22 mei 1836. 

Ingekomen 14 april 1832 Klaas Janse Wennes, oud 36 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Wurmer, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; 2 jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens mishandeling, 

ontslagen 7 maart 1834. 

Ingekomen 14 april 1832 Jan van Aamen, oud 58 jaar, beroep; arbeider, geboren te Leerdam, 

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

ontslagen 10 februari 1837. 

Ingekomen 14 april 1832 Dirk Sparreboer, oud 39 jaar, beroep; koopman, geboren te Uitgeest, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens bedelen onder voorwendsel van 

een lichaams gebrek na wegens misdaad veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 28 maart 

1834. 

Ingekomen 14 april 1832 Jacob Meijer, oud 44 jaar, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 15 maanden gevangenis wegens medepligtigheid aan diefstal, ontslagen 

21 junij 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Machiel Banhout, oud 59 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Soest. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 april 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Jacob de Mart, oud 43 jaar, beroep; slagter, geboren en woonachtig te 

Venhuizen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 april 1833. 

Ingekomen 14 april 1832 Jan Polderdijk, oud 30 jaar, beroep; dijkwerker, geboren te Goes, 

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

1833. 



Ingekomen 20 april 1832 Pieter Jacob Polman, oud 43 jaar, beroep; koornschieter, geboren te 

Eijbergen, woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 3 

april 1833. 

Ingekomen 20 april 1832 Johannes van der Ven, oud 30 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Rotterdam, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 3 april 1833. 

Ingekomen 20 april 1832 Thomas Karel Zeeman, oud 34 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te 

Utrecht, woonachtig te Venraij. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal reeds wegens 

misdaad veroordeeld, ontslagen 22 maart 1837. 

Ingekomen 26 april 1832 Johannes Cobussen, oud 36 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Wijchen. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 april 1833. 

Ingekomen 27 april 1832 Jan Schuller, oud 19 jaren, beroep; scheepstimmerman, geboren te 

Rotterdam, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 1 jaar gevangenis wegens twee diefstallen, 

ontslagen 25 februari 1833. 

Ingekomen 29 april 1832 Johannes Verweij, oud 19 jaar, beroep; herenknecht, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 10 april 

1835. 

Ingekomen 17 mei 1832 Johannes van den Berg, oud 62 jaar, beroep; bakker, geboren te Kraaijim, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; 1 jaar gevangenis wegens mishandeling en beleediging, 

ontslagen 21 april 1833. 

Ingekomen 17 mei 1832 Jan Sakes van der Werf, oud 39 jaar, beroep; scheepstimmerman, geboren 

te Veenwoude, woonachtig te Dokkum. Straf; 4 jaren gevangenis wegens groove 

mishandeling, ontslagen 15 april 1836. 

Ingekomen 20 mei 1832 Hendrik Nuse, oud 59 jaar, beroep; zeeman, geboren te Langedrasse, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens het schrijven en uitgeven van 

een oproerig schrift, overleden 18 januari 1833 des morgens om 4 uren. 

Ingekomen 20 mei 1832 Pieter Koks, oud 19 jaar, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Rotterdam. Straf; 1 ½ jaar wegens diefstal, ontslagen 29 september 1833. 

Ingekomen 21 mei 1832 Josef Abraham Leeuwendaal, oud 20 jaar, beroep; bulslijper, geboren en 

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

25 januari 1837. 

Ingekomen 23 mei 1832 Jan Hulver, oud 60 jaar, beroep; landbouwer, geboren en woonachtig te 

Delven. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 22 april 1833. 

Ingekomen 23 mei 1832 Egbert Jan Mulder, oud 33 jaar, beroep; metselaar, geboren en woonachtig 

te Delven. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 22 april 1833. 

Ingekomen 31 mei 1832 Jan Baptist Babgian, oud 42 jaar, beroep; zeeman, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 16 mei 1833. 

Ingekomen 31 mei 1832 Nicolaas van den Berg, oud 19 jaar, beroep; verwer, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens opligting en bedrog, ontslagen 9 mei 1833. 



Ingekomen 3 junij 1832 Pieter van Klaveren, oud 18 jaar, beroep; metselaar, geboren te 

Scheenterhammink, woonachtig te Kloosterholt. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, 

opligting en bedrog, ontslagen 18 mei 1833. 

Ingekomen 3 junij 1832 Jan Koenraads Niekamp, oud 21 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Scheenterhammink, woonachtig te Kloosterholt. Straf; 1 jaar gevangenis wegens een 

eenvoudige diefstal, ontslagen 22 april 1833. 

Ingekomen 3 junij 1832 Harm Koenraads Niekamp, oud 19 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Scheenterhammink, woonachtig te Kloosterholt. Straf; 1 jaar gevangenis wegens een 

eenvoudige diefstal, ontslagen 28 april 1833. 

Ingekomen 3 junij 1832 Glijn van Hees, oud 18 jaar, beroep; schippersknecht, geboren en woonachtig 

te Middelharnis. Straf; 6 maanden gevangenis wegens ontvlugting door braak, ontslagen 29 

november 1832. 

Ingekomen 8 junij 1832 Hubert Dohm, oud 24 jaar, beroep; lakenscheerder, geboren en woonachtig 

te Uipen. Straf; 7 maanden gevangenis en daarna over de grenzen getransporteert wegens 

gequalificeerde bedelarij, ontslagen 23 december 1832. 

Ingekomen 8 junij 1832 Matthias Willem van der Heide, oud 24 jaar, beroep; spinner, geboren en 

woonachtig te Uipen. Straf; 6 maanden gevangenis en daarna over de grenzen 

getransporteert wegens gequalificeerde bedelarij, ontslagen 23 november 1832. 

Ingekomen 8 junij 1832 Rudolph Hendrik van der Thee, oud 49 jaar, beroep; horlogemaker, geboren 

te Wilpe, woonachtig te Deventer. Straf; 2 jaren gevangenis wegens ter kwader trouw 

weerloos maken van horlogien, ontslagen 15 mei 1834. 

Ingekomen 8 junij 1832 Sijte Willems Stellinga, oud 44 jaar, beroep; schipper, geboren te 

Oldekolpade, woonachtig te Rohel. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 10 mei 

1833. 

Ingekomen 14 junij 1832 Herman Plas, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren te Holtzhausen, 

woonachtig te Appingedam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 26 april 1833. 

Ingekomen 14 junij 1832 Franciscus Auweraet, oud 24 jaar, beroep; matroos, geboren te Lier, 

woonachtig op het Fregat Proserpine. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 14 october 1832. 

Ingekomen 14 junij 1832 Jacobus Marsie, oud 17 jaar, beroep; hovenier, geboren en woonachtig te 

Middelburg. Straf; 1 jaar gevangenis wegens enkele diefstal, ontslagen 10 november 1832. 

Ingekomen 14 junij 1832 Johannes Josephus Gevers, oud 35 jaar, beroep; kastelein, geboren te 

Groningen en woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis wegens mishandeling, 

ontslagen 7 mei 1834. 

Ingekomen 14 junij 1832 Cornelis Leegwater, oud 27 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Heerhugowaard, woonachtig te Obdam. Straf; 1 jaar gevangenis wegens escoqurie 

[opligting], ontslagen 22 mei 1833. 

Ingekomen 16 junij 1832 Hendrik Ernstein, oud 33 jaar, beroep; metselaar, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 30 mei 1935. 



Ingekomen 16 junij 1832 Paulus de Vrieze, oud 43 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Ouwelanden. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal van hout, ontslagen 2 februari 1836. 

Ingekomen 16 junij 1832 Jan Voskamp, oud 22 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Donne. Straf; 3 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 1 junij 1835. 

Ingekomen 20 junij 1832 Ruurd Jazes vander Weij, oud 32 jaar, beroep; bakker, geboren en 

woonachtig te Sneek. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 10 meij 1834. 

Ingekomen 20 junij 1832 Willem Kaar, oud 28 jaar, beroep; gepensioneerd militair, geboren te 

Leijven, woonachtig te Zutphen. Straf; 2 jaar gevangenis wegens feitelijke mishandeling, 

ontslagen 9 mei 1834. 

Ingekomen 20 junij 1832 Gerardus Verhoeven, oud 51 jaar, beroep; schipper, geboren en woonachtig 

te Ossenitze. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 24 junij 1833. 

Ingekomen 20 junij 1832 Hendrik Zeekamp, oud 21 jaar, beroep; matroos, geboren te Amsterdam, 

woonachtig aan boord. Straf; 1 jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 23 februari 1833. 

Ingekomen 22 junij 1832 Jasper de Heer, oud 25 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Papendregt. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 6 december 1833. 

Ingekomen 22 junij 1832 Gerrit Oostbaan, oud 66 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Papendregt. Straf; 8 maanden gevangenis wegens diefstal, in den ziekenzaal den 3 augustus 

1832 om 9 ½ uur des morgens overleden. 

Ingekomen 22 junij 1832 Arie Schenkman, oud 42 jaar, beroep; timmerman, geboren te Kampen, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 6 jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 

6 october 1837. 

Ingekomen 26 junij 1832 Jan Pieter van Son, oud 35 jaar, beroep; klerk, geboren en woonachtig te 

Arnhem. Straf; 18 maanden gevangenis wegens belediging aan een beambte in de 

uitoefening zijne bediening, ontslagen 13 juni 1833. 

Ingekomen 26 junij 1832 Evert Garsthagen, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Papendregt. Straf; 2 jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 6 junij 1834. 

Ingekomen 26 junij 1832 Abraham Gooijer, oud 33 jaar, beroep; schippersknecht, geboren en 

woonachtig te Zaandam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal ne reeds vroeger voor die 

misdaad in 1816, een crimineel vonnis van 18 maanden te hebben ondergaan, ontslagen 7 

maart 1837. 

Ingekomen 5 julij 1832 Leendert Eleasar Abraham Schenk, oud 57 jaar, beroep; koopman, geboren te 

’s Gravenhage, woonachtig te Schoonhoven. Straf; twee jaren gevangenis wegens 

eenvoudige bankbraak, ontslagen 5 junij 1834. 

Ingekomen 5 julij 1832 Jan Martin, oud 45 jaar, beroep; warmoezeniersknecht, geboren te Carlsdorf 

in Hasen, woonachtig bij Amsterdam aan de Overtoom. Straf; een jaar gevangenis wegens 

verwonding, ontslagen 8 februari 1833. 

Ingekomen 5 julij 1832 Isaac Eliasar van Bueren, oud 27 jaar, beroep; koopman, geboren te IJselstein, 

woonachtig te Leijven. Straf; een jaar gevangenis en f 25.- boete wegens bedrog, ontslagen 

16 junij 1833. 



Ingekomen 5 julij 1832 Jan Koster (bijgenaamd de Vliegende Wagenmaker), oud 34 jaar, beroep; 

wagenmaker, geboren en woonachtig te Alkmaar. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 28 junij 1833. 

Ingekomen 5 julij 1832 Bernardus Smits, oud 27 jaar, beroep; marktkramer, geboren te Oss, 

woonachtig te Uden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 27 

januari 1837. 

Ingekomen 7 julij 1832 Egbert Roelof Smilde, oud 43 jaar, zonder beroep, geboren te Dokkum, 

woonachtig te Nijehaske. Straf; 8 maanden gevangenis en f 8.- boete met pracies kosten 

wegens verregaande mishandeling, ontslagen 26 februari 1833. 

Ingekomen 7 julij 1832 Gerrit Brouwer, oud 45 jaar, beroep; timmerman, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; 6 maanden gevangenis en f 8.- boete wegens verwonding, ontslagen 1 

januari 1833. 

Ingekomen 7 julij 1832 Johannes Blankert, oud 46 jaren, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

’s Gravenhage. Straf; 5 jaren gevangenisstraf wegens diefstal, 1 juni 1833 des avonds om 7 

uuren overleden. 

Ingekomen 14julij 1832 Hendrik Braakhekke, oud 54 jaar, beroep; dagloner, geboren onder Lochem, 

woonachtig onder Ronden. Straf; 1 jaar gevangenisstraf wegens houtdieverij, ontslagen 6 

junij 1833. 

Ingekomen 15 julij 1832 Cornelis Logher [gehuwd met Elisabeth van der Thuin, heeft 2 kinderen], oud 

42 jaren, beroep; hovenier, geboren en woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; twee jaren 

gevangenisstraf wegens het slaan van zijn stiefmoeder, ontslagen 15 maart 1834. 

Ingekomen 15 julij 1832 Arij Louter [gehuwd met Adriaantje Baenders, 2 kinderen], oud 52 jaar, 

beroep; metselaar, geboren te Rhoon, woonachtig te Pernis. Straf; een jaar gevangenis 

wegens diefstal van een paar gouden bellen, ontslagen 6 junij 1833. 

Ingekomen 15 julij 1832 Johannes van Hagen, oud 22 jaar, beroep; kantoorklerk, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1 jaar gevangenis en f 20.- boete wegens misbruik van 

vertrouwen, ontslagen 27 junij 1833. 

Ingekomen 15 julij 1832 Albertus Ravenstein, oud 16 jaar, beroep; koksmaat, geboren te Embden, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf, te rekenen naar het uiteinde 

zijne tegenwoordige welke zijn zal 23 julij 1832 wegens diefstal, herhaling van misdaad, 

ontslagen 23 julij 1837. 

Ingekomen 22 julij 1832 David Coronel Pereira, oud 42 jaar, beroep; parfemeur, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaar gevangenis en f 25.- boete wegens bedrog en 

opligting, ontslagen 21 julij 1834. 

Ingekomen 22 julij 1832 Salomon Mendes Coutinho, oud 36 jaar, beroep; venter, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf en f 1417.50 boete en ontzegging 

van rechten voor den tijd van tien jaaren wegens opligting en bedrog, herhaling van 

wanbedrijf, ontslagen 21 julij 1837. 

Ingekomen 22 julij 1832 Mozes van Abraham Coronel, oud 42 jaar, beroep; kantoorloper, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens opligting en 

bedrog, ontslagen 21 julij 1834. 



Ingekomen 22 julij 1832 Matthijs van Gorkum, oud 42 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig 

te Utrecht. Straf; twee jaren gevangenis en f 190.- boete wegens openbare schending der 

eerbaarheid en herhaling van misdrijf, ontslagen 30 junij 1834. 

Ingekomen 26 julij 1832 Adrianus ten Harkel, oud 69 jaren, beroep; metselaar, geboren te Zutphen, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis en f 20.- boete wegens moedwillige 

verwonding, ontslagen 24 julij 1833. 

Ingekomen 26 julij 1832 Francis van Vreumel, oud 68 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Winssen. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 21 junij 1833. 

Ingekomen 28 julij 1832 Willem Pernel, oud 34 jaar, beroep; zeeman, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te Lander. Straf; zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 29 

september 1837. 

Ingekomen 28 julij 1832 Hendrikus Lujier, oud 27 jaren, beroep; dagloner, geboren te Brucsel, 

woonachtig te Peckeloth. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens poging tot ontvluchting 

door middel van braak uit de gevangenis te Oldenzaal en poging tot ontvluchting door middel 

van gemeld uit het huis van Arrest te Almelo, ontslagen 26 mei 1833. 

Ingekomen 28 julij 1832 Pieter Smit [ook genaamd Pieter Tang], oud 29 jaren,beroep; dagloner, 

geboren te Grootschermer, woonplaats; onbepaald. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens 

diefstal, ontslagen 14 julij 1833. 

Ingekomen 28 julij 1832 Harmen van Blitterswijk, oud 41 jaar, beroep; schaapsherder, geboren te 

Zoelen, woonachtig te Schoonhoven. Straf; twee jaren gevangenisstraf en f 95.- boete 

wegens feitelijke aanranding na reeds te zijn veroordeeld geweest tot lijfstraf den 6 

december 1804 en verder den 18 maart 1815 en 2 julij 1817 alsmede den 9 november 1820 

door het hof van atisifen te ’s Gravenhage tot geseling op een schavot en 8 jarige 

tuchthuisstraf, ontslagen 23 junij 1834. 

Ingekomen 9 augustus 1832 Freerk Poppes Grantsma, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

surhuisum, woonachtig te Augustinusga [Vriesland]. Straf; 18 maanden gevangenis wegens 

onderscheidene diefstallen, overleden 6 october 1833. 

Ingekomen 9 augustus 1832 Johan Leopold Ruckert, oud 36 jaar, beroep; hoefsmid, geboren en 

woonachtig te Sagaie in Silecien. Straf; 6 maanden gevangenis en na expiratie over de 

grenzen te worden gebracht wegens gezamentlijke bedelarij, ontslagen 18 januari 1833. 

Ingekomen 9 augustus 1832 Hendrik jan Kempers, oud 24 jaar, beroep; kleermakersgezel, geboren 

en woonachtig te Aachen. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal van een zilveren 

horlogie en snuifdoos, ontslagen 18 julij 1833. 

Ingekomen 9 augustus 1832 Jan Hoogland [gehuwd met Antje Hersing, heeft een kind], oud 32 jaar, 

beroep; gewezen politie bediende en cipier, geboren te Utrecht, woonachtig te Doesburg. 

Straf; een jaar gevangenisstraf en f 25.- boete wegens zware mishandeling aan een zesjarig 

kind, ontslagen 18 julij 1833. 

Ingekomen 9 augustus 1832 Johan Anizeas Philip Mulder, oud 45 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Meenen, woonachtig te Saarbrucken. Straf; 2 jaar gevangenis wegens twee differente 

diefstallen, ontslagen 29 junij 1834. 



Ingekomen 9 augustus 1832 Hendrik de Visser, oud 56 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Doesburg. Straf; twee jaar gevangenisstraf en f 100.- boete wegens feitelijke 

mishandeling van onderscheidene persoonen en feitelijke resistentie tegen de 

politiebeambten, ontslagen 18 julij 1834. 

Ingekomen 10 augustus 1832 Jan van Ham, oud 23 jaar, beroep; arbeider, geboren te Seijnaard, 

woonachtig te Heijningen. Straf; zes maanden gevangenis en f 8.- boete wegens verwonding, 

ontslagen 9 januari 1833. 

Ingekomen 10 augustus 1832 Gijsbert Kazen, oud 39 jaar, beroep; horlogiemaker, geboren en 

woonachtig te Papendrecht. Straf; zes maanden gevangenisstraf en f 11.81 ¼ boete wegens 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 9 januari 1833. 

Ingekomen 11 augustus 1832 Willem Gosse, oud 30 jaar, beroep; lakenscheerder, geboren te 

Sleesing, woonachtig te Sagang. Straf; zes maanden gevangenis en daarna te worden 

getransporteerd over de grenzen wegens gezamentlijke bedelarij, ontslagen 18 januari 1833. 

Ingekomen 11 augustus 1832 Derk van der Mond, oud 36 jaar, beroep; werkman, geboren en 

woonachtig te Wehl. Straf; twee jaren gevangenisstraf en f 100.- boete wegens onderlinge 

feitelijkheden en verwonding, ontslagen 27 junij 1834. 

Ingekomen 11 augustus 1832 Wilhelmus Spijkers, oud 20 jaar, beroep; zonder, geboren en 

woonachtig te Schijndel. Straf; zes maanden gevangenisstraf en f 8.- boete wegens openlijke 

aanranding der eerbaarheid, ontslagen 7 januari 1833. 

Ingekomen 11 augustus 1832 Arij de Rooij, oud 44 jaar, beroep; timmerman, geboren te Pruisland, 

woonachtig te Ooltgingsplaat. Straf; vijf jaren gevangenisstraf en f 23.62 ¼ boete wegens 

herhaalde ontmenschte mishandeling van zijne zoon Gerrit de Rooij, oud 12 jaaren op den 20 

december 1831, ontslagen 9 julij 1837. 

Ingekomen 13 augustus 1832 Paulus de Bruin, oud 17 jaar, beroep; zonder, geboren te Woerden, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 17 julij 

1833. 

Ingekomen 13 augustus 1832 Machiel Abraham Lacharias [ gehuwd met Leentje Jacobs, heeft twee 

kinderen], oud 44 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf 

jaren gevangenisstraf wegens diefstal van geld uit de zak van J.Berkel op de markt alhier den 

21 mei, ontslagen 19 julij 1837. 

Ingekomen 13 augustus 1832 Cornelis van Zijl [weduwnaar van Jannetje Bleijleven,, heeft een kind], 

oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren te Kalslagen, woonachtig te Leijmuiden. Straf; een 

jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 10 julij 1833. 

Ingekomen 14 augustus 1832 Harm Thiesens Bos [gehuwd met Janna Jans, 8 kinderen], oud 45 jaar, 

beroep; werkman, geboren en woonachtig te Holthuizen [Oost Vriesland]. Straf; twee jaar 

gevangenis wegens strafbare poging tot diefstal, ontslagen 19 julij 1834. 

Ingekomen 14 augustus 1832 Jacob Abrahams van Delft [gehuwd met Jutje Liepmans, heeft 8 

kinderen], oud 56 jaar, beroep; koopman, geboren te Delfzijl, woonachtig te Schiedvank. 

Straf; een jaar gevangenisstraf wegens tuchtstraffelijke diefstal, ontslagen 28 junij 1833. 



Ingekomen 17 augustus 1832 Harm Geerts de Vries, oud 70 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Viskmerd. Straf; twee jaar gevangenisstraf wegens diefstal van een zilveren 

oorijzer met koperen pennen en landloperij, ontslagen 3 julij 1834. 

Ingekomen 17 augustus 1832 Gerrit Marcus Blom, oud 15 jaar, beroep; koopman in garen en lint, 

geboren te Groningen, woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens 

diefstal gepleegd met vandeel des onderscheids, ontslagen 31 julij 1833. 

Ingekomen 25 october 1832 Gerrit Poland, oud 25 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Abbekerkoorweere. Straf; een jaar gevangenisstraf en f 25.- boete wegens bedriegelijke 

opligting en misbruik van vertrouwen, ontslagen 25 october 1833. 

Ingekomen 11 december 1832 Jan Harmen Brummelhuis [bijgenaamd Munster, gehuwd met 

Margaretha Wersels,heeft 7 kinderen], oud 41 jaar, beroep; dagloner, geboren te 

Munsterland, woonachtig te Enschede. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van ene 

partij appels van een boom behoorende aan Hendrik Suivengoor, den 19e september 1833 

des namiddags 4 uure aan de cholera overleden. 

Ingekomen 11 december 1832 Casper Diderik Doksburg [gehuwd met Anna Elisabeth de Jong, heeft 2 

kinderen], oud 40 jaar, beroep; arbeider, geboren te Heiske in Pruisen, woonplaats; zonder. 

Straf; zes maanden gevangenis en daarna getransporteerd te worden over de grenzen 

wegens landloperij en herhaling van misdaad, ontslagen 18 maart 1833. 

Ingekomen 11 december 1832 Georg Schmidling, oud 44 jaar, beroep; steenhouwer, geboren te 

Relande in Frankrijk, woonplaats; onbepaald. Straf; een jaar gevangenis en f 25.- boete 

ingevolge art. 405 wetboek van strafrecht wegens zich op een bedriegelijke wijze van een 

anders goed te hebben meester gemaakt, ontslagen 19 julij 1833. 

Ingekomen 11 december 1832 Gerrit Agelink, oud 32 jaar, beroep; herbergier, geboren en 

woonachtig te Wehl. Straf; zes maanden gevangenis en f 20.- boete wegens onderlinge 

feitelijke mishandeling en verwonding, ontslagen 18 maart 1833. 

Ingekomen 11 december 1832 Johannes van de Winkel, oud 48 jaar, beroep; gepensioneerd militair, 

geboren te Nijmegen, woonachtig te Groesbeek. Straf; een jaar gevangenis en f 8.- boete 

wegens mishandeling, ontslagen 28 julij 1833. 

Ingekomen 11 december 1832 August Feldmann, oud 34 jaar, beroep; schoorsteenveger, geboren en 

woonachtig te Halle in Wurtemberg. Straf; een jaar gevangenis wegens bedelarij en zich 

daarbij voor doof en stom te hebben uitgegeven, ontslagen 25 julij 1833. 

Ingekomen 12 december 1832 Jerome Janssens, oud 19 jaar, beroep; jager van Cleerens, geboren te 

Bruisel, woonachtig te Tiel. Straf; 1e drie maanden gevangenis en 2e negen maanden 

gevangenis wegens diefstal en 2e ontvluchting door braak, ontslagen 23 julij 1833. 

Ingekomen 12 december 1832 Jan Rovers, oud 33 jaar, beroep; kruidenzoeker, geboren Gorinchem, 

woonachtig te; onleesbaar. Straf; een half jaar gevangenis wegens diefstal in de aanhorigheid 

van een bewoond huis na reeds tevoren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, 

ontslagen 19 april 1833. 

Ingekomen 12 december 1832 Jacob Jans Cleve, oud 29 jaar, beroep; wever, geboren te Wildervank, 

woonachtig te Gend. Straf; twee jaar gevangenis en daarna te worden overgebracht naar een 

bedelaarsgesticht wegens gezamentlijke bedelarij en diefstal van een ijzeren kram en 

herhaling van misdrijf, ontslagen 19 september 1834. 



Ingekomen 12 december 1832 Isaac Andries Müller, oud 40 jaar, beroep; koopman, geboren en 

woonachtig te Liepenheim. Straf; dertien maanden gevangenis wegens diefstal van 

onderscheidene goederen, ontslagen 7 maart 1833. 

Ingekomen 12 december 1832 Antoon Laürich, oud 44 jaar, beroep; privaat secretaris, geboren en 

woonachtig te Vreeden te Pruisen. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van een 

zilveren horlogie ten nadele van Engelbert Lensink te Aalten, ontslagen 15 augustus 1833. 

Ingekomen 13 december 1832 Sibrand Simon Haringa, oud 18 jaar, beroep; varensknaap, geboren te 

Bolsward, woonplaats; zonder. Straf; acht maanden gevangenis en daarna naar een 

bedelaarsgesticht wegens landloperij, gezamentlijke bedelarij en diefstal, ontslagen 19 mei 

1833. 

Ingekomen 15 december 1832 Steven Westendorp, oud 34 jaar, beroep; boerenwerker, geboren en 

woonachtig te Dinxperlo. Straf; 18 maanden gevangenis wegens onderscheidene diefstallen, 

ontslagen 22 maart 1834. 

Ingekomen 15 december 1832 Leendert de Gorter, oud 35 jaar, beroep; zonder, geboren te 

Schiedam, woonachtig te Amsterdam. Straf; tien jaren gevangenis wegens zakkenrollerij te 

Hingelo na bij herhaling des wegens te zijn gestraft, ontslagen 17 julij 1841. 

Ingekomen 15 december 1832 Evert ter Heurne, oud 28 jaar, beroep; arbeider, geboren te Varseveld, 

woonachtig te Zelhem. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van planken, ontslagen 29 

augustus 1833. 

Ingekomen 19 december 1832 Johannes Smits, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Haalderen. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 26 julij 

1833. 

Ingekomen 19 december 1832 Francis van de Geijn, oud 35 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Leeuwen. Straf; een jaar gevangenisstraf op grond van art.1 der wet van 12 

december 1817 wegens ter zake van begunstiging van desertie, ontslagen februari 1833. 

Ingekomen 20 december 1832 Anthonie Nevens (bijgenaamd Cornelisse), oud 32 jaar, beroep; 

katoenduiker, geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenisstraf na 

expiratie der criminele straf wegens poging tot ontvluchting door middel van braak of gemeld 

na reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld, ontslagen 27 maart 1833. 

Ingekomen 20 december 1832 Isidoor Braun, oud 36 jaar, beroep; dagloner, geboren en woonachtig 

te Malgate in het ambt Ommen. Straf; twee jaar gevangenis wegens diefstal in een 

bewoonde tent, ontslagen 20 november 1834. 

Ingekomen 20 december 1832 Hendrik Riphagen, oud 32 jaar, beroep; boerenknecht, geboren en 

woonachtig te Hoorn. Straf; zes maanden gevangenis wegens bedelarij na reeds wegens 

misdaad veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 14 mei 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Jacobus Verbeek, oud 32 jaar, beroep; slagersknecht, geboren te 

Haarlem, woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens poging tot 

ontvlugting door middel van braak, ontslagen 14 november 1933. 

Ingekomen 22 december 1832 Johannes Jansz Brouwers, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Coelemborg. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 8 october 

1833. 



Ingekomen 22 december 1832 Jan Sijbrands, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren te Sneek, 

woonachtig te Dedemsvaart. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 8 october 

1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Gerrit Kleinheerenbrink, oud 27 jaar, beroep; onderwijzer, geboren en 

woonachtig te Heino. Straf; drie jaar gevangenis wegens diefstal in een gebouw, ontslagen 1 

augustus 1835. 

Ingekomen 22 december 1832 Gijsbert van Wijk, oud 42 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Landrijk. Straf; 1 jaar gevangenis wegens poging tot behulpzaamheid tot 

desertie eenigen jagers van Cleerens, 6 juni 1833 des avonds omstreeks zeven uuren 

overleden. 

Ingekomen 22 december 1832 Hendrik Klavers, oud 49 jaar, beroep; houtzager, geboren te 

Brummen, woonachtig te Deventer. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens ter kwader trouw 

toegeigend een ijpen boom, ontslagen 4 september 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Willem Jansen, oud 49 jaar, beroep; houtzager, geboren en 

woonachtig te Deventer. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens ter kwader trouw 

toegeigend een ijpen boom, ontslagen 4 september 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Derk Ridderinkhof, oud 38 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Zwartsluis, woonachtig te Deventer. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens ter kwader trouw 

toegeigend een ijpen boom, ontslagen 4 september 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Gerrit Lucas Luijken, oud 46 jaar, beroep; tuinman, geboren te Loone 

bij Linge, woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis en f 25.- boete wegens poging 

om zich op eenen valsche naam meester te maken van een anders goed, ontslagen 26 julij 

1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Gerrit Pruis, oud 26 jaar, beroep; kleermaker, geboren en woonachtig 

te Meppel. Straf; zes maanden gevangenis wegens vloeken en razen onrustige bewegingen 

veroorzaakt en feitelijke verzet tegen de openbare macht, ontslagen 6 mei 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Arend Brunsveld, oud 18 jaar,beroep; arbeider, geboren te Ambt, 

woonachtig te Doetinchem. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal van etenswaren en 

garen, ontslagen 17 october 1834. 

Ingekomen 22 december 1832 Johannis Wilhelmus Ankone, oud 28 jaar, beroep; katoenspinder, 

geboren en woonachtig te Enschede. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van een 

ijzeren pot, ontslagen 17 october 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Heinrich Heere Kruse, oud 42 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Lingmater, woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens poging tot 

zakkenrollerij, ontslagen 19 september 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Cornelis Boesaard, oud 24 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Hillegom, wonachtig te Oestgeest. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 7 

december 1837. 

Ingekomen 22 december 1832 Giliam Philippus, oud 39 jaar, beroep; mouterknecht, geboren te 

Zwammerdam, woonachtig te Leijden. Straf; een jaar gevangenis en f 15.- boete wegens 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 7 december 1833. 



Ingekomen 22 december 1832 Pieter van den Ploeg, oud 48 jaar, beroep; visser, geboren en 

woonachtig te Oude Wetering. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 19 

maart 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Johannes Schepens, oud 35 jaar, beroep; matroos, geboren en 

woonachtig te Dordrecht. Straf; twee jaren gevangenis en f 84.50 boete wegens 

mishandeling en herhaling van wanbedrijf, 20 julij 1833 des morgens om 10 uure overleden. 

Ingekomen 22 december 1832 Carl Heinrich Trillman, oud 18 jaar, beroep; kleerenmaker, geboren te 

Gehlenbeek in Pruisen, woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens 

diefstal, ontslagen 27 september 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Albert Houtslag, oud 39 jaar, beroep; baardscheerder, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaar gevangenis wegens diefstal en herhaling van 

wanbedrijf, ontslagen 7 augustus 1837. 

Ingekomen 22 december 1832 Salomon Jozeph Vos, oud 26 jaar, beroep; kruijer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal na reeds wegens 

misdaad te zijn veroordeeld, ontslagen 21 november 1937. 

Ingekomen 22 december 1832 Jacob Slop, oud 45 jaar, beroep; vischkooper, geboren te Aalsmeer, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis en f94.50 boete wegens openbare 

schennis der eerbaarheid, 20 september 1833 des morgens 5 ½ uuren aan de cholera 

overleden. 

Ingekomen 22 december 1832 Gijsbert Bekker, oud 33 jaar, beroep; steenhouwer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal immers medepligtig 

aan hetzelfde wanbedrijf, ontslagen 22 augustus 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Jan van Delft, oud 38 jaar, beroep; klederenmaker, geboren te Berkel, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; tien jaar gevangenis wegens diefstal en herhaling van 

wanbedrijf, overleden den 21 october 1835 des morgens omstreeks negen uure. 

Ingekomen 22 december 1832 Gerardus Eskes, oud 48 jaar, beroep; tapper, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis en f 25.- boete wegens opligting en bedrog, op 

den 10 junij 1833 des morgens om zes uuren overleden. 

Ingekomen 22 december 1832 Johannis Lijsing, oud 30 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal en herhaling 

wanbedrijf, ontslagen 2 april 1837. 

Ingekomen 22 december 1832 Johannes Mes, oud 27 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Hoorn, 

wonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal na reeds te voren 

wegens misdaad te zijn veroordeeld, ontslagen 10 julij 1837. 

Ingekomen 22 december 1832 Gradus Peters, oud 53 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Nijmegen. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 25 april 1834. 

Ingekomen 22 december 1832 Karel Schutzelaar, oud 41 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Schagen. Straf; vijf jaar gevangenis en f 236.25 boete wegens moedwillige 

verwonding van Fredrik Korsch met voorbedagte rade, ontslagen 12 mei 1837. 



Ingekomen 22 december 1832 Jan Everds de Weert, oud 62 jaar, beroep; winkelier, geboren te 

Bedum, woonachtig Onder den Dam. Straf; een jaar gevangenis wegens moedwillig slaan en 

mishandelen van zijne echte vrouw en Maartje Lantsink, ontslagen 24 april 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Cornelis Straver, oud 29 jaar, beroep; liedzanger, geboren te Loopik 

woonachtig te Grootammers. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 3 october 1834. 

Ingekomen 22 december 1832 Rinzes Wobbes Idzinga, oud 48 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te 

Beets, woonachtig te Beetserzwaag. Straf; zes maanden gevangenis en f 8.- boete wegens het 

toebrengen van mishandelingen, ontslagen 9 februari 1833. 

Ingekomen 22 december 1832 Homme Linzes Huitema, oud 59 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Ureterp. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 13 augustus 

1834. 

Ingekomen 22 december 1832 Pieter van der Spelt, oud 30 jaar, beroep; bouwmanknecht, geboren 

te Duifen, woonachtig te Hijningen. Straf; zes maanden gevangenis en f 8.- boete wegens 

verwonding, ontslagen 4 januari 1833. 

Ingekomen 31 december 1832 Klaas Annes de Haan, oud 60 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Grijpkerk, woonachtig te Groningen. Straf; een jaar gevangenis wegens ontvlugting door 

middel van braak overleden 18 maart 1833. 

Ingekomen 31 december 1832 Douwe Bonne Aackstra, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Garijp. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 17 october 1833. 
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