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

Deel 3: 1833. 

 

Ingekomen 1 januari 1833 Temmo Gemminga Bronsema, oud 35 jaar, beroep; klompenmaker, 

geboren te Martenshoek op ‘t Hogezand, woonachtig te Foxhol. Straf; vijf jaren gevangenis 

wegens diefstal na reeds te vooren wegens wanbedrijf voor meer dan een jaar te zijn 

veroordeeld, ontslagen 29 april 1837. 

Ingekomen 1 januari 1833 Wieger Geerts Overzet, oud 48 jaar,beroep; koemelker, geboren en 

woonachtig te Witveen onder Oostermeer. Straf; een jaar gevangenis en f 500.- boete 

wegens het indienen eener lasterlijke denuntiatie bij geschrifte aan den officier der 

rechtbank gedaan, ontslagen 5 november 1833. 

Ingekomen 1 januari 1833 Cornelis Hendriks de Haan, oud 60 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Grijpskerk. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, overleden 5 october 

1833. 

Ingekomen 3 januari 1833 Theodorus Meurkes, oud 23 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Diedam. Straf; een jaar gevangenisstraf en f 20.- boete wegens onderlinge 

feitelijke mishandeling en verwonding, ontslagen 12 december 1833. 

Ingekomen 3 januari 1833 Simon Jozeph Picard, oud 42 jaar, beroep; koopman, geboren en 

woonachtig te Steenwijk. Straf; een jaar gevangenis en daarna ter dispositie van het 

departement van Binnenlandse Zaken wegens landloperij en het vervalschen van een 

paspoort, ontslagen 5 december 1833. 

Ingekomen 5 januari 1833 Johannis Roeisink (ook Oude Bos genaamd), oud 50 jaar, beroep; 

boerenwerker, geboren en woonachtig te Weersele. Straf; een jaar gevangenis wegens 

diefstal van eenige denneplanken na reeds tevoren crimineel te zijn veroordeeld geweest, 

ontslagen 13 december 1833. 

Ingekomen 16 januari 1833 Mattheus de Bruijn, oud 28 jaar, beroep; arbeider, geboren te Terheijde, 

woonachtig te Leur. Straf; twee jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens mishandeling en 

recidive, ontslagen 9 december 1834. 

Ingekomen 16 januari 1833 Jan Jans Laagland, oud 45 jaar, beroep; visscher, geboren te 

Westerbroek, woonachtig te Groningen. Straf; twee jaren gevangenis en f 100.- boete 

wegens moedwillige verwonding en mishandeling, ontslagen 21 december 1834. 

Ingekomen 18 januari 1833 Dirk Altena, oud 14 jaar, beroep; heisnijder, geboren te Heest, 

woonachtig te Soest. Straf; vier jaren gevangenis wegens moedwillige verwonding, ontslagen 

5 januari 1837. 

Ingekomen 18 januari 1833 Hermanus van Zeventer, oud 37 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Utrecht. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 januari 1834. 

Ingekomen 18 januari 1833 Johannis Zuidgeest, oud 44 jaar, beroep; behangersknecht, geboren en 

woonachtig te Delft. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 4 december 1833. 



Ingekomen 21 januari 1833 Christiaan van Neuven, oud 28 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Colijnsplaat. Straf; vijf jaar gevengenis wegens diefstal bij herhaling, op den 

18e december 1833 des morgens om drie uren in de ziekenzaal overleden. 

Ingekomen 21 januari 1833 Arie Kroos, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Hendrik Ambacht. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 2 januari 1834. 

Ingekomen 21 januari 1833 Lourens van Dokkum, oud 36 jaar, beroep; barbier, geboren te Utrecht, 

woonachtig te Haarlem. Straf; vier jaar gevangenis en f 50.- boete wegens opligting en 

bedrog, ontslagen 4 junij 1836. 

Ingekomen 21 januari 1833 Roelof ten Duis, oud 29 jaar, beroep; veldwachter, geboren en 

woonachtig te Goor. Straf; twee jaar gevangenis wegens mishandeling, ontslagen 14 

december 1834. 

Ingekomen 21 januari 1833 Teunis van Gelderen, oud 49 jaar, beroep; werkman, geboren te 

Stoppeldijk, woonachtig te Hulst. Straf; 13 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 

november 1833. 

Ingekomen 23 januari 1833 Willem Schram, oud 61 jaar, beroep; zalmvischersknegt, geboren en 

woonachtig te Maassluis. Straf; vijf jaar gevangenis weegens diefstal bij herhaling, ontslagen 

20 julij 1837. 

Ingekomen 27 januari 1833 Johannes Hendrikus Dominicus Eren, oud 17 jaar, beroep; tuiniersknegt, 

geboren en woonachtig te Coevorden. Straf; een jaar gevangenis en te pronkstelling op een 

schavot gedurende een half uur wegens frauduleuze invoer van zout bij herhaling, ontslagen 

3 november 1833. 

Ingekomen 27 januari 1833 Albert van der Wal, oud 46 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Witmarsum, woonachtig te Nieuwe Schans. Straf; drie jaren gevangenis en te pronkstelling 

op een schavot gedurende een half uur wegens frauduleuze invoer van buitenlands 

gedistillerd en zulks na reeds te voren wegens zulken misdaad te zijn gestraft geweest, 

ontslagen 31 augustus 1835. 

Ingekomen 2 februari 1833 Pieter Pruimenman, oud 45 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te ’s Gravendeel. Straf; een jaar gevangenis wegens dieverij, ontslagen 2 januari 

1834. 

Ingekomen 9 februari 1833 Govert Braam, oud 36 jaar, beroep; arbeider, geboren te ‘s Heeraltskerke 

woonachtig te Heinkeszand. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 31 

december 1833. 

Ingekomen 9 februari 1833 Johannes Malet, oud 25 jaren, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig 

te Utrecht. Straf; vijftien maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 21 april 1834. 

Ingekomen 9 februari 1833 Bauke Pieters Bloksma, oud 51 jaar, beroep; sjouwerman, geboren en 

woonachtig te Sneek. Straf; dertien maanden gevangenis wegens diefstal van een zak 

gepelde garst, ontslagen 14 januari 1834. 

Ingekomen 9 februari 1833 Daniel Warnink, oud 15 jaar, beroep; kantoorbediende, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; twintig maanden gevangenis wegens diefstal in een pakhuis 

van en jegens zijner meester gepleegd met oordeel des onderscheids, ontslagen 12 

september 1834. 



Ingekomen 9 februari 1833 George Adam Herter, oud 34 jaar, beroep; besteller, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis en f 50.- boete wegens verwonding 

met voorbedachten rade, 20 september 1833 des morgens om 10 uuren aan de cholera 

overleden. 

Ingekomen 12 februari 1833 Hendrik Eddelbroek [ ook genaamd Frans Maerschalk of Berend Hendrik 

Hulske] , oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren te Hils, woonachtig te Rheedensteeg. Straf; 

acht jaren gevangenis wegens schuldig aan diefstal in een bewoond huis en zulks na reeds te 

voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 14 maart 1839. 

Ingekomen 12 februari 1833 Karel Frans van Elder, oud 31 jaar, beroep; gepensioneerd sergeant, 

geboren te Brussel, woonachtig te Zutphen. Straf; een half jaar gevangenis en f 50.- boete 

wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 21 junij 1834. 

Ingekomen 19 februari 1833 Hendrik Blom, oud 34 jaar, beroep; metselaar, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens poging tot ontvluchting door middel van 

braak, ontslagen 2 februari 1834. 

Ingekomen 19 februari 1833 Hendrikus van den Berge, oud 40 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Dreischer, woonachtig te Zierikzee. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van schollen 

herhaling van misdaad, ontslagen 11 junij 1834 [strafvermindering]. 

Ingekomen 19 februari 1833 Jan Straver, oud 32 jaar, beroep; arbeider, geboren te Lopik, woonachtig 

te Willige Langerak. Straf; drie jaren gevangenis en f 8.- boete wegens feitelijke aanranding 

herhaling van wanbedrijf, ontslagen 26 julij 1835. 

Ingekomen 24 februari 1833 Jacobus Rentmeester, oud 49 jaar, beroep; gerechtsdienaar, geboren 

ter Goes, woonachtig te Hardinxveld. Straf; zes maanden gevangenis en f 1.- boete wegens 

wanbedrijf van knevelarij, ontslagen 14 julij 1833. 

Ingekomen 24 februari 1833 Pieter Jansen van der Linden, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Dordrecht. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, den 12 september 1833 

des voormiddags negen uuren overleden. 

Ingekomen 24 februari 1833 Matthijs Reinder Jans, oud 24 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Groningen. Straf; een jaar gevangenis en f 25.- boete wegens wanbedrijf van 

opligting, ontslagen 20 januari 1834. 

Ingekomen 24 februari 1833 Adam Scheffer, oud 46 jaar, beroep; leerlooijer, geboren en woonachtig 

te Hiddershem. Straf; zes maanden gevangenis wegens bedelarij, ontslagen 22 julij 1833. 

Ingekomen 27 februari 1833 Eliazar Isaac Simon, oud 22 jaar, beroep; slagtersknecht, geboren te 

Niemandsorp, woonachtig te Soetermeer. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van een 

loterijbriefje en uitoefenen het beroep van debitant in de loterij zonder admissie, ontslagen 

24 januari 1834. 

Ingekomen 27 februari 1833 Joseph Munck, oud 40 jaar, beroep; matroos, geboren en woonachtig te 

Dingersdorf. Straf; zes maanden gevangenis wegens het gebruik maken van een vervalscht 

certificaat wegens goed gedrag, ontslagen 22 julij 1833. 

Ingekomen 27 februari 1833 Tjebbe Martens Oudendijk, oud 31 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Werkum. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van acht ganzen, 

ontslagen 17 januari 1834. 



Ingekomen 28 februari 1833 Johannis Baptist van de Wiele, oud 37 jaar, beroep; commissionair, 

geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaar gevangenis en f 25.- boete wegens 

wanbedrijf van opligting en bedrog, ontslagen 28 januari 1835. 

Ingekomen 28 februari 1833 Levij Salomon de Song, oud 34 jaar, beroep; koopman en winkelier, 

geboren te Wageningen, woonachtig te Gendrigen. Straf; een jaar gevangenis wegens 

diefstal van koorn, ontslagen 6 februari 1834. 

Ingekomen 3 maart 1833 Hendrik de Wild, oud 63 jaar, beroep; tuinman, geboren te Hauen tussen 

Thiel en Nijmegen, woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaar gevangenis wegens 

wanbedrijf van smaad, hoon en laster Z.M. den koning en het koninklijk huis en in ’t 

openbaar aangedaan, ontslagen 2 julij 1833 [strafvermidering] 

Ingekomen 3 maart 1833 Pieter Lunterbos, oud 36 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens wanbedrijf van diefstal na reeds wegens 

misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 23 januari 1838. 

Ingekomen 3 maart 1833 Johan Carel Eschweiler, oud 42 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Brunswick, woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens opligting en bedrog 

en herhaling van misdaad, ontslagen 9 october 1833. 

Ingekomen 3 maart 1833 Sis de Jong, oud 47 jaar, beroep; arbeider, geboren te Spanning [Vriesland], 

woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens wanbedrijf van diefstal, 

ontslagen 22 januari 1834. 

Ingekomen 4 maart 1833 Hendrik Koster, oud 15 jaar, beroep; arbeider, geboren te Koog aan de 

Zaan, woonachtig in de Rijp. Straf; twintig maanden wegens diefstal in een bewoond huis 

door middel van inklimming gepleegd met oordeel des onderscheids, ontslagen 10 

september 1834. 

Ingekomen 4 maart 1833 Gerrit Wilmans, oud 60 jaar, beroep; timmerman, geboren en woonachtig 

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

veroordeeld geweest, ontslagen 16 julij 1837. 

Ingekomen 13 maart 1833 Pieter Schoenmakers, oud 18 jaar, beroep; zilversmidsknecht, geboren te 

Ameijde, woonachtig te Schoonhoven. Straf; 2 jaren gevangenis en f 25.- boete wegens 

feitelijke aanranding en verwonding, ontslagen 15 februari 1834. 

Ingekomen 13 maart 1833 Willem van Zante, oud 43 jaar, beroep; tuinder, geboren en woonachtig te 

Roelofarendsveen. Straf; twaalf maanden gevangenis wegens rebellie, ontslagen 2 december 

1833. 

Ingekomen 14 maart 1833 Jan Gerhard Wenniger, oud 32 jaar, beroep; klerk, geboren te 

Appingedam, woonachtig te Woldendorp. Straf; een jaar gevangenis en f 50.- boete wegens 

medeplichtigheid aan eene begane falsiteit ten aanzien van een binnenlandsch paspoort, 

ontslagen 23 november 1833. 

Ingekomen 14 maart 1833 Herman Heinrich Heinemann, oud 30 jaar,beroep; arbeider, geboren te 

Dummelschau, woonachtig te Amsterdam. Straf; zes maanden gevangenis wegens bedelarij, 

ontslagen 5 augustus 1833. 

Ingekomen 20 maart 1833 Hendrik Lutzelaar, oud 27 jaar, beroep; bakkersknecht, geboren te Hoorn, 

woonachtig te Kralingen. Straf; 1e vijf jaren gevangenis, 2e twee jaar gevangenis wegens 1e  



diefstal na tevoren reeds te zijn veroordeeld geweest, 2e vrijwillige mishandeling en 

verwonding en herhaling van wanbedrijf, ontslagen 19 februari 1839. 

Ingekomen 20 maart 1833 Jacob Bak, oud 26 jaar, beroep; werkman, geboren te Hinderdam, 

woonachtig te Vreeland. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 october 

1833. 

Ingekomen 20 maart 1833 Adrianus van der Ven, oud 36 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te 

Amsterdam, woonachtig te Hamburg. Straf; zeven jaren gevangenis wegens wanbedrijf van 

diefstal en herhaling van wanbedrijf, ontslagen 12 december 1838. 

Ingekomen 23 maart 1833 Jacobus Philippus Clemens, oud 30 jaar, beroep; zakkendrager, geboren 

en woonachtig te Rotterdam. Straf; twee jaar gevangenis wegens diefstal en herhaling van 

wanbedrijf, ontslagen 22 januari 1835. 

Ingekomen 23 maart 1833 Heijman de Vries, oud 31 jaar, beroep; vleeshouwer, geboren en 

woonachtig te Leerdam. Straf; een jaar gevangenis wegens wanbedrijf van diefstal of het 

verheelen van gestolen goed, ontslagen 6 maart 1834. 

Ingekomen 23 maart 1833 Johannes Keij, oud 24 jaar, beroep; smidsknecht, geboren te Leerbroek, 

woonachtig te Leerdam. Straf; zes maanden gevangenis wegens poging tot diefstal, ontslagen 

e2 september 1833. 

Ingekomen 26 maart 1833 Dirk van Rooijen, oud 42 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Rotterdam. Straf; twee jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 17 januari 1835. 

Ingekomen 26 maart 1833 Hendrik Hermens Meijer, oud 47 jaar, beroep; arbeider, geboren Bielefeld 

in Pruisen, woonachtig te Nieuwe Pekela. Straf; een jaar gevangenis wegens fraudeleus 

ingevoerd voorloop van brandewijn en voorloop van genever, ontslagen 26 februari 1834. 

Ingekomen 3 april 1833 Jan Johannes Vogelzang, oud 29 jaar, beroep; werkman, geboren en 

woonachtig te Bakhuizen. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal ven eenige bomen, 

ontslagen 28 februari 1834. 

Ingekomen 3 april 1833 Cornelis Sterensen Wegman, oud 26 jaar, beroep; daghuurder, geboren en 

woonachtig te Pritten. Straf; drie jaar gevangenis en f 25.- boete wegens wanbedrijf van 

opligting en bedrog, 17 september 1833 des morgens om 9 uren aan de cholera overleden. 

Ingekomen 10 april 1833 Martinus Hubertus Rutten, oud 34 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; acht maanden gevangenis en f 25.- boete wegens mishandeling, 

ontslagen 1 december 1833. 

Ingekomen 12 april 1833 Dirk Ponsen, oud 34 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te Helvoet, 

woonachtig te Woerden. Straf; een jaar gevangenis wegens ontvluchting met braak uit de 

gevangenis, ontslagen 1 april 1834. 

Ingekomen 12 april 1833 Harm Harms Kuhn, oud 19 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Pichelwerk. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 15 maart 1834. 

Ingekomen 24 april 1833 Rocus Hamerpacht, oud 30 jaar, beroep; zonder, geboren te Hardinxveld, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaar gevangenis en f 50.- boete wegens wanbedrijf van 

opligting en bedrog, ontslagen 3 april 1836. 



Ingekomen 30 april 1833 Willem van Veen, oud 24 jaar, beroep; schuitenjager, geboren te 

Scheepsluiden, woonachtig te Leidsenwaard. Straf; vijftien maanden gevangenis en f 8.- 

boete wegens mishandeling, ontslagen 22 junij 1834. 

Ingekomen 30 april 1833 Aarnout Rijnhart, oud 45 jaar, beroep; stoelenmatter, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 29 september 

1837. 

Ingekomen 30 april 1833 Maarten Overdijk, oud 42 jaar, beroep; kastelein, geboren te Assendelft, 

woonachtig te Purmerend. Straf; twee jaren gevangenis en f 25.- boete wegens wanbedrijf 

van opligting en bedriegerij, ontslagen 25 april 1835. 

Ingekomen 3 mei 1833 David Meijer Zwaab [bijgenaamd de Fikker], oud 53 jaar, beroep; koopman, 

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

herhaling, overleden op den 17e augustus 1833 des avonds om 11 uur in de ziekenzaal. 

Ingekomen 3 mei 1833 Hendrik Smit, oud 36 jaar, beroep; schildersknecht, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis en f 94.50 boete wegens mishandeling, ontslagen 

23 october 1834. 

Ingekomen 5 mei 1833 Pieter Cornelis van den Berg, oud 61 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; drie jaren gevangenis wegens diefstal, overleden 18 juni 

1833 des morgens om 5 uren. 

Ingekomen 5 mei 1833 Boudewijn Littooij, oud 20 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Dordrecht. Straf; twee jaren gevangenis en f 100.- boete wegens mishandeling, ontslagen 6 

april 1835. 

Ingekomen 5 mei 1833 Antonie Zee, oud 48 jaar, beroep; kleermaker, geboren en woonachtig te 

Delft. Straf; 18 maanden gevangenis en f 25.- boete wegens misbruik van vertrouwen na 

reeds twee malen correctueel te Rotterdam gestraft geweest, ontslagen 24 augustus 1834. 

Ingekomen 12 mei 1833 Jan adam, oud 17 jaar, beroep; scharenslijper, geboren en woonachtig te 

Meppel. Straf; 18 maanden gevangenis wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 9 julij 1834. 

Ingekomen 12 mei 1833 Heinrich Paize [zich ook wel genoemd hebbende Akkerman], oud 30 jaar, 

beroep; kleermaker, geboren te Duisburg, woonachtig te Elberfeld. Straf; twee jaren 

gevangenis wegens diefstal, ontslagen 9 october 1834. 

Ingekomen 12mei 1833 Jan van der Linden, oud 64 jaar, beroep; timmerman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; achttien maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 13 mei 1834. 

Ingekomen 18 mei 1833 Jan Schuller, oud 20 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Rotterdam. Straf; twee jaren gevangenis en f 25.- boete wegens bedriegerij en opligting, 

ontslagen 26 maart 1835. 

Ingekomen 18 mei 1833 Medardus Antheunis, oud 38 jaar, beroep; pakkendrager, geboren te 

Koewacht, woonachtig te Overslag. Straf; twee jaar gevangenis en f 47.25 boete wegens 

valsheid in een certificaat van goed gedrag opgemaakt ten name van een openbaar 

ambtenaar en ten zijner behoeven mitsgaders ter zake van het van kennis van zaken gebruik 

maken van het valsche certificaat en zulks na reeds bevorens tot gevangenzetting van meer 

dan een jaar te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 26 junij 1834. 



Ingekomen 18 mei 1833 Hermanus Bils, oud 50 jaar, beroep; bouwman, geboren en woonachtig te ’s 

Gravenzande. Straf; zes maanden gevangenis wegens woordelijk beleedigen van de regter 

van Naaldwijk bij de waarneming van zijn bediening, ontslagen 2 november 1833. 

Ingekomen 23 mei 1833 Benjamin Westrate, oud 41 jaar,beroep; commissionair, geboren te 

Borselen, woonachtig te Heinekenszand. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 11 april 1834. 

Ingekomen 23 mei 1833 Jan Kneppel, oud 43 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Noord Waddinxveen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 12 

julij 1836. 

Ingekomen 23 mei 1833 Jan Staal, oud 45 jaar, beroep; barbier, geboren te Bergen op Zoom, 

woonachtig te Haarlem. Straf; zes maanden gevangenis wegens ontvluchting door braak uit 

zijn gevangenis, ontslagen 5 november 1833. 

Ingekomen 23 mei 1833 Theodorus Johannes Rozier, oud 20 jaar, beroep; bierdrager,geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 3 mei 1834. 

Ingekomen 23 mei 1833 Simon Fokkes Schuring, oud 45 jaar, beroep; zonder,geboren en woonachtig 

te Groningen. Straf; 18 maanden gevangenis en f 10.- boete wegens mishandeling, ontslagen 

22 october 1834. 

Ingekomen 1 junij 1833 Arond van der Fluis, oud 36 jaar, beroep; likdoornsnijder, geboren te 

Gorinchem, woonachtig te Rotterdam. Straf; drie jaren gevangenis en f 25.- boete wegens 

opligting en bedrog, ontslagen 2 april 1836. 

Ingekomen 1 junij 1833 Arie Willemse de Landgraaf, oud 48 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Sliedrecht. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 30 april 1834. 

Ingekomen 1 junij 1833 Bastiaan van der Veer, oud 22 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; zes maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 27 

november 1833. 

Ingekomen 17 junij 1833 Jacobus Timmermans, oud 39 jaar, beroep; dubbelaar, geboren te 

Nijmegen, woonachtig te Delft. Straf; tien jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 9 mei 1842. 

Ingekomen 18 junij 1833 Levie de Haan, oud 34 jaar, beroep; koopman, geboren te ’s Gravenhage, 

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

ontslagen 29 mei 1838. 

Ingekomen 18 junij 1833 Cornelis Brak, oud 28 jaar, beroep; sjouwer,geboren te Nieuwkoop, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 15 maanden gevangenis en f 25.- boete wegens wanbedrijf 

van opligting en bedrog, ontslagen 3 augustus 1834. 

Ingekomen 25 junij 1833 Hendrik Mathijs Palm, oud 45 jaar, beroep; bakkersknecht, geboren en 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, overleden den 14 

december 1834 des avonds omstreeks zes ure in de ziekenzaal. 

Ingekomen 25 junij 1833 Hans Jans van der Meulen, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Franeker. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, den 21 september 1833 

des middags om 1 ½ uur aan de cholera overleden. 



Ingekomen 25 junij 1833 Jan Schreuder, oud 42 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Franeker, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal van een zak met 

haver, ontslagen 14 junij 1835. 

Ingekomen 11 julij 1833 Heinrich Meijer, oud 22 jaar, beroep; arbeider, geboren te Nittelze in 

Pruisen, woonachtig te Gorinchem. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal en landloperij, 

ontslagen 15 junij 1834. 

Ingekomen 11 julij 1833 Johannis Verweij, oud 20 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

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

1835. 

Ingekomen 11 julij 1833 Fokke Hermanus Dommering, oud 32 jaar, beroep; kleermaker,geboren te 

Hogezand, woonachtig te Deventer. Straf; vijf jaren gevangenis en f 150.- boete wegens 

opligting en bedrog, ontslagen 11 junih 1838. 

Ingekomen 12 julij 1833 Peter Vromans, oud 40 jaar,beroep; arbeider, geboren te Hapart, 

woonachtig te Lummel. Straf; 1e vijf jaren gevangenis en 2e een jaar gevangenis wegens 1e 

diefstal van een koe, bij gelegenheid van het afbranden van eener woning, 2e bedelarij te 

Luikgestel, op den 15e april 1837 des morgens om drie uren overleden in de ziekenzaal. 

Ingekomen 12 julij 1833 Jan van Rijn, oud 42 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Maassluis. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, op den 9e junij 1834 des namiddags 

omstreeks zes uren overleden in de ziekenzaal. 

Ingekomen 28 julij 1833 Benjamin Franschman, oud 31 jaar,beroep; pennetjesmaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; acht jaren gevangenis wegens diefstal van een tafelkleed 

en comgeliciteit aan diefstal na alvorens te zijn veroordeeld, ontslagen 14 december 1840. 

Ingekomen 28 julij 1833 Jan Frederik van der Horst, oud 36 jaar, beroep; klompenmaker, geboren te 

Hengelo, woonachtig te Hardingsveld. Straf; vijftien maanden gevangenis en f 12.- boete 

wegens aanranding en verwonding, ontslagen 29 september 1834. 

Ingekomen 7 augustus 1833 Salomon Koppenschaar, oud 36, beroep; zonder, geboren te Leijden, 

woonachtig te Gent. Straf; vijf jaren gevangenis en f 50.- boete wegens het vervaardigen en 

er bewust gebruik maken van een valsch geschrift dienende voor een paspoort en zulks na 

reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 3 augustus 1837. 

Ingekomen 7 augustus 1833 Adrianus Ridderhof, oud 26 jaar, beroep; opperman, geboren te Strijen, 

woonachtig te Dortrecht. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal in een onbewoonde en 

niet ter bewoning geschikte schuit bij nacht en herhaling van wanbedrijf, ontslagen 30 julij 

1838. 

Ingekomen 7 augustus 1833 Willem Weststrate, oud 40 jaar, beroep; geregtsdienaar, geboren te 

Goes, woonachtig te Hontenisse. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal en mishandeling, 

ontslagen 6 december 1837. 

Ingekomen 13 augustus 1833 Alexander Chassagnol, oud 23 jaar, beroep; heiwerker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens wanbedrijf van 

medeplichtigheid aan diefstal na reeds wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, 

ontslagen 3 januari 1838. 



Ingekomen 13 augustus 1833 Willem Schneider, oud 25 jaar, beroep; kledermaker, geboren en 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 14 maanden gevangenis en f 25.- boete wegens 

mishandeling en met dadelijkheden zich verzet te hebben tegen den sergeant en korporaal 

van de wacht, ontslagen 27 augustus 1834. 

Ingekomen 15 augustus 1833 Jan Gerrit Morel, oud 26 jaar, beroep; onleesbaar. Geboren en 

woonachttig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens te Haarlem op den 6e julij 

1833 in het paardenspel aldaar een gouden zakhorlogie ontrold na reeds wegens diefstal te 

zijn veroordeeld, ontslagen 18 julij 1838. 

Ingekomen 15 augustus 1833 Hendrik de Bruijn, oud 22 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Barneveld. Straf; 15 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 9 october 

1834. 

Ingekomen 21 augustus 1833 Jan Dirk Meurs, oud 38 jaren, beroep; koopman, geboren te Nassau 

Usingen, zonder vaste woonplaats. Straf; 15 maanden gevangenis wegens brutale bedelarij, 

ontslagen 23 october 1834. 

Ingekomen 23 augustus 1833 Abraham Jan Roelofs, oud 26 jaar, beroep; turfdrager, geboren en 

woonachtig te Groningen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van een hen na reeds 

te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 26 julij 1838. 

Ingekomen 23 augustus 1833 Hendrik Boolman, oud 47 jaar, beroep; koopman, geboren te Ambt 

Lingerig, woonachtig te Oude Pekela. Straf; twee jaren gevangenis en f 641.24 cents boete en 

wegens de gepleegde verhindering van werkzaamheden f 50.- wegens frauduleuze invoer 

van buitenlandsch gedistilleerd en wederspannigheid, rebellion begaan door eene vereniging 

van drie personen, ontslagen 5 augustus 1835. 

Ingekomen 28 augustus 1833 Maarten Gerrits, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren te Groot 

Linden, woonachtig te Beers. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, den 3 september 

1833 des namiddags om 4 uren overleden. 

Ingekomen 29 augustus 1833  Leendert Veening, oud 33 jaar, beroep; mob. Schutter, geboren en 

woonachtig te Zwolle. Straf; twee jaren gevangenis wegens aan het des bewust gebruik 

maken van een valsch certificaat of getuigschrift van inwoning en goed gedrag, ontslagen 20 

junij 1835. 

Ingekomen 3 september 1833 Willem Wuijten, oud 48 jaar, beroep; biggensnijder, geboren en 

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

misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 30 mei 1838. 

Ingekomen 3 september 1833 Joseph van Hachgenberg, oud 19 jaar, beroep; slagter, geboren en 

woonachtig te Hoeij bij Namur. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal en landloperij, 

ontslagen 30 augustus 1834. 

Ingekomen 6 september 1833 Twisken Heertje, oud 48 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

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

1835. 

Ingekomen 11 september 1833 Johan Frederik Lohmeijer, oud 33 jaar, beroep; werkman, geboren te 

Goldershagen in Pruisen, woonachtig te Amsterdam. Straf; 18 maanden gevangenis wegens 

diefstal, ontslagen 12 februari 1835. 



Ingekomen 11 september 1833 Hendrik Maas, oud 31 jaar,beroep; kroeghouder, geboren te Leende, 

woonplaats Heike onder Etten. Straf; twee jaren gevangenis wegens mishandeling, ontslagen 

11 augustus 1835. 

Ingekomen 15 september 1833 Jacobus Jennes, oud 25 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Bakkeveen, woonachtig te Ommerschans. Straf; vijf jaren gevangenis wegens voortvlugtig uit 

de Ommerschans en diefstal van een bleek te Ruinerwald, overleden den 11e februari 1835 

des morgens om negen uure in de ziekenzaal. 

Ingekomen 15 september 1833 Balthazar Walker, oud 31 jaar, beroep; timmerman, geboren te 

Haarlem, woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis en f 50.- boete wegens 

opligting en bedrog, ontslagen 7 augustus 1835. 

Ingekomen 15 september 1833 Karel Breedveld, oud 42 jaar, beroep; gepensioneerd militair, 

geboren en woonachtig te Delft. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 2 

augustus 1834. 

Ingekomen 21 september 1833 Cornelis Bakkie, oud 69 jaar, beroep; schilder, geboren te 

Schoonhoven, woonachtig te Amsterdam. Straf; vier maanden gevangenis wegens 

landloperij, ontslagen 12 december 1833. 

Ingekomen 1 october 1833 Lambertus Konings, oud 60 jaar, beroep; bakker, geboren te Nederweert, 

woonachtig te Helmond. Straf; twee jaren gevangenis wegens hoon en smaad jegens Z.M. de 

Prins en Zr. Ms. Troepen, ontslagen 22 augustus 1835. 

Ingekomen 1 october 1833 Gijsbert Kazen, oud 40 jaar, beroep; horlogemaker, geboren en 

woonachtig te Papendrecht. Straf; twaalf maanden gevangenis wegens misbruik van 

vertrouwen, ontslagen 6 september 1834. 

Ingekomen 1 october 1833 Lambertus Hulsbeek, oud 34 jaar, beroep; boerenwerker, geboren en 

woonachtig te Oldenzaal. Straf; vijf jaren gevangenis wegens eenvoudige diefstal bij 

herhaling, ontslagen 13 september 1838. 

Ingekomen 11 october 1833 Machiel Machiels Kramer, oud 49 jaar,beroep; schippersknecht, geboren 

en woonachtig te Droogeham. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 14 julij 

1838. 

Ingekomen 11 october 1833 Bernardus Thijssen, oud 30 jaar, beroep; arbeider, geboren te Praast, 

woonachtig te Emmerik. Straf; twee jaar gevangenis wegens bedelarij en ontvlugting met 

braak, ontslagen 20 september 1838, moet over de grenzen gebracht worden. 

Ingekomen 26 october 1833 Bernardus de Poot, oud 29 jaar,beroep; dagloner, geboren en 

woonachtig te Oss. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij nacht bij herhaling, 

ontslagen 30 september 1838. 

Ingekomen 26 october 1833 Jan van der Poorten, oud 26 jaar, beroep; boerenknecht, geboren en 

woonachtig te Delft. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 3 

october 1838. 

Ingekomen 26 october 1833 Johannes Andries Siebers, oud 29 jaar, beroep; wever, geboren en 

woonachtig te Oldenzaal. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van linnen, herhaling 

van misdaad, ontslagen 5 october 1838. 



Ingekomen 3 november 1833 Cornelis Swets, oud 21 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Hardinxveld. Straf; zes maanden gevangenis wegens verwonding bij herhaling, ontslagen 27 

april 1834. 

Ingekomen 5 november 1833 Jacob Broertjes, oud 38 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te Hoorn, 

woonachtig in de Schermer. Straf; een jaar gevangenis wegens opligting, ontslagen 24 

october 1834. 

Ingekomen 5 november 1833 Jacob Simons, oud 56 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 18 maanden gevangenis wegens twee diefstallen, ontslagen 26 maart 

1835. 

Ingekomen 5 november 1833 Heine Johannis Opman, oud 59 jaar,beroep; koopman, geboren en 

woonachtig te Dragtmen. Straf; zes jaren gevangenis wegens zakkenrollerij, overleden 22 

maart 1837. 

Ingekomen 9 november 1833 Gerrit van der Kamp, oud 32 jaar, beroep; boerenknecht, geboren en 

woonachtig te Hoogland. Straf; een jaar gevangenis wegens moedwillige verwonding, 

ontslagen 4 november 1834. 

Ingekomen 9 november 1833 Johannes van Wezel, oud 37 jaar, beroep; kleermaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens graandieverij, ontslagen 23 

october 1838. 

Ingekomen 9 november 1833 Willem Kuiper, oud 18 jaar, beroep; verlakker, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 18 

september 1838. 

Ingekomen 10 november 1833 Jan Dribber, oud 50 jaar, beroep; metselaarsknecht, geboren te 

Alphen, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal van een 

koperen ketel toebehorende aan J. de Bruin te Bodegraven op den 13 augustus 1833 

mitsgaders bedelarij met verswarende omstandigheden bij Terburg en J. Voordouw te 

Bodegraven op den 21 augustus 1833, ontslagen 10 octber 1835. 

Ingekomen 10 november 1833 Dirk van der Spek, oud 53 jaar, beroep; Stoelmatter, geboren te 

Wassenaar, woonachtig te Leiden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van gezaagd 

hout uit het land van J.Hoogmans koopman te Voorschoten in april 1833, ontslagen 12 

september 1838. 

Ingekomen 10 november 1833 Johannes Dooven, oud 38 jaar, beroep; machinespinder, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; vijf jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 18 julij 1838. 

Ingekomen 10 november 1833 Cornelis Springer, oud 20 jaar, beroep; varensgezel, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 18 october 

1838. 

Ingekomen 13 november 1833 Gerrit van Vliet, oud 38 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te 

Waverveen, woonachtig te Vinkeveen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens twee diefstallen op 

bewoonde schepen bedreven en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld 

geweest, ontslagen 4 augustus 1838. 



Ingekomen 13 november 1833 Stephanus Pret, oud 37 jaar, beroep; tabakskerver, geboren en 

woonachtig te Leiden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens misbruik van vertrouwen en 

herhaling van wanbedrijf, ontslagen 15 october 1838. 

Ingekomen 13 november 1833 Jan Hoolhorst, oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren te Hoogland, 

woonachtig te Amersfoort. Straf; een jaar gevangenis wegens openbare schennis en 

beleediging der eerbaarheid door poging van het plegen van onnatuurlijke ontucht, 

ontslagen 22 october 1834. 

Ingekomen 13 november 1833 Jan Hendriks Eleveld, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Uffelt. Straf; twee jaren gevangenis wegens mishandeling met voorbedachten 

rade, ontslagen 13 october 1835. 

Ingekomen 19 november 1833 Jacob Meijer, oud 46 jaar, beroep; koopman, geboren te Esbach, 

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

ontslagen 25 october 1838. 

Ingekomen 19 november 1833 Pieter Johannes Konings, oud 55 jaar, beroep; kledermaker, geboren 

en woonachtig te Groenloo. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van een tuurketting 

ten nadele van den landbouwer Jan Derk Derksen te Groenloo, ontslagen 25 april 1838. 

Ingekomen 19 november 1833 Gerrit van der Jagt, oud 23 jaar, beroep; daggelder, geboren te 

Meijdrecht, woonachtig aan de Kwakel. Straf; drie jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 23 october 1836. 

Ingekomen 13 november 1833 Herman Heinrich Steineman, oud 30 jaar, beroep; boerenarbeider, 

geboren te Dummelohause, zonder vaste woonplaats. Straf; zes maanden gevangenis 

wegens bedelarij bij herhaling, ontslagen 16 april 1834. 

Ingekomen 13 november 1833 Hendrik hoogevonder, oud 42 jaar, beroep; landbouwer, geboren te 

Vorden, woonachtig te Ruurlo. Straf; een en een half jaar gevangenis wegens diefstal van een 

stuk kanthout in de zomer van dit jaar uit de opene schoppe van Jan Willem Muel onder 

Hengelo, ontslagen 30 april 1835. 

Ingekomen 3 december 1833 Adam Alberts Slottje, oud 25 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Oldeboorn. Straf; drie jaren gevangenis wegens moedwillige en met 

voorbedachten rade gepleegde verwonding aan Hendrik Frances Pasma te Oldeboorn in de 

nacht van den 3 en 4 junij 1833, ontslagen 13 september 1836. 

Ingekomen 3 december 1833 Hendrik Andries Dik, oud 2o jaar, beroep; boerenarbeider, geboren te 

Appingedam, woonachtig te Kantes. Straf; een en een half jaar gevangenis, ontslagen 5 mei 

1835. 
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