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

Deel 4: 1834. 

 

Ingekomen 1 februari 1834 Arij Hoek, oud 38 jaar,beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Niemansdorp. Straf; zes maanden gevangenis wegens voorbedachtelijk gebruik maken van 

valsche stukken, ontslagen 19 mei 1834. 

Ingekomen 1 februari 1834 Wijnand Ploegsma, oud 41 jaar, beroep; kleermaker, geboren en 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 24 

augustus 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Sijbe Jans Medema, oud 36 jaar, beroep; sjouwerman, geboren en 

woonachtig te Harlingen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 28 december 

1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Arij de Jager, oud 38 jaar, beroep; boerenarbeider, geboren te West 

Veen, woonachtig te Amsterdam. Straf; negen jaar gevangenis en een jaar dito wegens 

ontvlugting door middel van braak uit zijne gevangenis en wegens ontvlugting, ontslagen 25 

september 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Cornelis Johannes van Teijlingen, oud 42 jaar, beroep; zaakwaarnemer, 

geboren te Zoetermeer, woonachtig te Gorinchem. Straf; twee jaren gevangenis wegens 

valschheid in geschrifte, ontslagen 20 november 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes Hermanus voor den Haak, oud 28 jaar, beroep; timmerman, 

geboren te Weesp, woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal 

van een hond, ontslagen 14 november 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Hubertus Huijgens, oud 37 jaar, beroep; zeekapitein, geboren te 

Zierikzee, woonachtig te Schotland. Straf; een jaar gevangenis wegens gebruik maken van 

een valsch paspoort en landloperij, ontslagen 20 november 1834. 

Ingekomen 1 februari 1834 Willem de Valk, oud 32 jaar, beroep; arbeider, geboren te Scherpenisse, 

woonachtig te Stavenisse. Straf; twee jaar gevangenis wegens verregaande gepleegde 

mishandeling, ontslagen 12 april 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Pieter Beatrix van Alff, oud 52 jaar, beroep; kamerbehanger, geboren en 

woonachtig te ’s Hage. Straf; vijf jaren gevangenis wegens eseroquerie, ontslagen 28 

november 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes Jacobus Steevens, oud 19 jaar, beroep; kuiper, geboren te ’s 

Hertogenbosch, woonachtig te Arnhem. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 

19 december 1834. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes Janssen, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Goch. Straf; twee jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 december 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Jan Jeltes Rust, oud 28 jaar, beroep; arbeider, geboren te Wiebelson, 

woonachtig te Wagenborgen. Straf; drie jaar gevangenis wegens veedieverij, ontslagen 2 

december 1836. 



Ingekomen 1 februari 1834 Hendrik Wijndels Kamphuis, oud 60 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Engelbert, woonachtig te Schermer. Straf; twee jaren gevangenis wegens veedieverij, 

ontslagen 22 october 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes van Wageningen, oud 60 jaar, beroep; stoelenmatter, geboren 

en woonachtig te ’s Hertogenbosch. Straf; vijf jaren gevangenis wegens het uiten van 

smaadredene omtrent den persoon van Z.M. de Koning alsmede oproerige kreten strekkende 

om oproer te verwekken en opstand te begunstigen, ontslagen 5 november 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Adrianus Schroijen, oud 25 jaar, beroep; lichte dragonder no.5, geboren 

te Extel, woonachtig te Geldorp. Straf; vijf jaren opsluiting in een rasp of tuchthuis, vervallen 

van de militaire stand en eerloos verklaard wegens diefstal van goederen toebehoord 

hebbende aan de geenen wien hij als loontrekkend dienaar oppaste, ontslagen 2 april 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes Baars, oud 45 jaar,beroep; schrijver, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens overtreding van Beiersen snijderij, ontslagen 

15 mei 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Jan Stekker, oud 60 jaar, beroep; sjouwerman, geboren te Middelharnis, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens poging tot diefstal na alvoorens 

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 6 november 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Willem van den Andel, oud 47 jaar, beroep; pijpenmaker, geboren en 

woonachtig te Gouda. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal na reeds bevorens wegens 

misdaad te zijn gestraft, ontslagen 7 mei 1834. 

Ingekomen 1 februari 1834 Albertus Waagheide, oud 31 jaar, beroep; kleermaker, geboren te 

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

bevorens crimineel te zijn gestraft, ontslagen 25 november 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834  Simon Aron Aap, oud 32 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens opligting en bedrog, ontslagen 4 december 

1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johannes Boers, oud 29 jaar, beroep; timmerman, geboren en 

woonachtig te Dordrecht. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 8 october 

1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Gursule Jacobus van Heiningen, oud 18 jaar, beroep; slagter, geboren en 

woonachtig te ’s Hage. Straf; twee jaren gevangenis wegens verwonding met een mes van 

den tapper W.Kuik te ’s Hage, ontslagen 8 julij 1835. 

Ingekomen 1 februari 1834 Menne Anton Thunmann, oud 19 jaar,beroep; timmerman, geboren en 

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

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 15 october 1838. 

Ingekomen 1 februari 1834 Johan Lorentz Schut, oud 16 jaar,beroep; scheepskoksjongen, geboren te 

Riga, woonachtig aan boord van het kofschip ‘de Stad Riga’. Straf; een jaar gevangenis 

wegens enkelen diefstal, ontslagen 31 januari 1835. 

 

 



Ingekomen 1 februari 1834 Adrianus van der Velden, oud 14 jaar,beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal door meer dan een 

persoon gepleegd bij nacht in een bewoond huis met oordeel des onderscheids, ontslagen 25 

januari 1836. 

Ingekomen 16 februari 1834 Jan van der Heiden, oud 18 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Muiden, woonachtig te Slooten. Straf; vijf jaar gevangenis ter zake van diefstal na reeds te 

voren wegens misdaad te zijn gestraft geweest, ontslagen 3 augustus 1838. 

Ingekomen 16 februari 1834 Geert Jans Oostvrieze, oud 37 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Oldekerk, woonachtig te Zevenhuizen. Straf; vijf jaar gevangenis wegens diefstal van eenige 

turf, ontslagen 30 junij 1838. 

Ingekomen 16 februari 1834 Marcus Liepman Cohen, oud 20 jaar,beroep; koopman, geboren en 

woonachtig te Groningen. Straf; een jaar gevangenis en 2e drie jaar gevangenis wegens 1e 

opligterij en 2e esorequerie, ontslagen 27 october 1837. 

Ingekomen 24 februari 1834 Cornelis Moerman, oud 33 jaar,beroep; zadelmaker, geboren en 

woonachtig te Brielle. Straf; zes jaren gevangenzetting wegens diefstal in het provoosthuis en 

het wanbedrijf van diefstal bij herhaling door hem gepleegd nadat hij reeds vroeger wegens 

misdaad van de militaire stand vervallen verklaard en veroordeeld was, ontslagen 28 julij 

1839. 

Ingekomen 5 maart 1834 Jan van Vliet, oud 48 jaar,beroep; schippersknecht, geboren en woonachtig 

te Watering. Straf; vier maanden gevangenis ter zake van gewelddadige tegenstand tegen 

een agent van policie bij de waarneming zijner bediening en slaan en mishandelen van een 

korporaal der wacht, ontslagen 10 julij 1834. 

Ingekomen 5 maart 1834 Onne Geerts Heerlien, oud 33 jaar,beroep; arbeider,  geboren te Delfzijl, 

woonachtig te Appingedam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens eenvoudige diefstal, 

ontslagen 24 october 1838. 

Ingekomen 5 maart 1834 Jan du Tour, oud 20 jaar, beroep sloe[ersknecht, geboren en woonachtig te 

Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens mishandeling bij herhaling, ontslagen 10 

januari 1835. 

Ingekomen 8 maart 1834 Gerrit Honkelman, oud 21 jaar,beroep; bakkersknecht, geboren en 

woonachtig te Gouda. Straf; een jaar en een dag gevangenis wegens diefstal en bedrijging en 

opligting, ontslagen 31 januari 1835. 

Ingekomen 17 maart 1834 Abraham Kans, oud 23 jaar, beroep; schepenmaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens poging tot diefstal door meer 

dan een persoon en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, 

ontslagen 9 mei 1836. 

Ingekomen 17 maart 1834 Hendrik Ansink, oud 46 jaar, beroep; verwer, geboren en woonachtig te 

Zutphen. Straf; een jaar gevangenis wegens openbaar schennis der eerbaarheid op den 

publieke weg nabij vorden jegens de persoon van Taltjen Pardijs, ontslagen 19 september 

1835. 

Ingekomen 17 maart 1834 Gregorius Olthof, oud 27 jaar, beroep; dagloner, geboren te Raalte, 

woonachtig te Baak. Straf; 18 maanden gevangenis wegens feitelijkheden en verwonding, 

ontslagen 20 julij 1835. 



Ingekomen 17 maart 1834 Theodorus Willemsen, oud 24 jaar, beroep; smidsgezel, geboren en 

woonachtig te Drempt. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal van een hemd en een 

lakensch vest binnen  de stad Doesburg, ontslagen 29 januarij 1835. 

Ingekomen 27 maart 1834 Jan Uuldriks Zeemering, oud 22 jaar,beroep; boerenknecht, geboren te 

Woldendorp, woonachtend te Oost Wolberpolder. Straf; twee jaren gevangenis wegens 

voorbedachtelijke mishandeling, ontslagen 17 december 1835. 

Ingekomen 1 april 1834 Johan Bojaschnek, oud 43 jaar, beroep; zee sjouwerman, geboren te Oud 

Stetten, woonachtig te Amsterdam. Straf; vijftien maanden gevangenis wegens mishandeling, 

ontslagen 5 junij 1835. 

Ingekomen 1 april 1834 Hartog Aron Groen, oud 54 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; 5 jaren gevangenis wegens diefstal en zulks na reeds te voren ter zake 

van misdaad en wanbedrijf veroordeeld te zijn geweest, ontslagen 19 maart 1839. 

Ingekomen 8 april 1834 Gerrit de Waard, oud 24 jaren,beroep; sjouwerman, geboren en woonachtig 

te Enkhuizen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens eenvoudige diefstal, 6 october 1837 

overleden. 

Ingekomen 10 april 1834 Albert Vooi, oud 50 jaar, beroep; arbeider, geboren te Havelte, woonachtig 

te Smilde. Straf; 1e een jaar gevangenis, 2e twee jaar gevangenis wegens 1e diefstal, 2e 

diefstal, ontslagen 16 januari 1837. 

Ingekomen 10 april 1834 Jacobus van Basten, oud 33 jaren, beroep; timmermansknecht, geboren en 

woonachtig te Utrecht. Straf; twee jaren gevangenis wegens opligting na reeds wegens 

misdaad te zijn veroordeeld, ontslagen 3 april 1836. 

Ingekomen 10 april 1834 Arie Tilok, oud 36 jaar,beroep; rietdekker,geboren te Steirburg, zonder 

vaste woonplaats. Straf; een jaar gevangenis wegens landloperij bij herhaling, ontslagen 6 

maart 1835. 

Ingekomen 10 april 1834 Henrich Weijers, oud 31 jaar, beroep; arbeider, geboren te Arle, 

woonachtig te Uithuizen. Straf; drie jaren gevangenis wegens diefstal in een bewoond huis, 

ontslagen 11 maart 1837. 

Ingekomen 10 april 1834 Andreas Gerhard, oud 29 jaren, beroep; schoenmakersgezel, geboren te 

Leer, zonder vaste woonplaats. Straf; drie jaren gevangenis wegens overtuigd van twee 

diefstallen beide in bewoonde huizinge gepleegd, ontslagen 26 september 1837. 

Ingekomen 12 april 1834 Johannes Baarends, oud 40 jaar, beroep; onleesbaar, geboren en 

woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens openbare schennis der 

eerbaarheid jegens drie kinderen na reeds bevorens crimineel gestraft te zijn geweest, 

ontslagen 11 maart 1835. 

Ingekomen 12 april 1834 Arie Scheij, oud 59 jaar, beroep; mattenverkoper, geboren te Dordrecht, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 5 maart 

1836. 

Ingekomen 8 mei 1834 Cornelis Hoogeveen, oud 36 jaar,beroep; schrijnwerkersknecht, geboren en 

woonachtig te Aarlanderveen. Straf; 15 maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 

julij 1835. 



Ingekomen 8 mei 1834 Leonardus de Jong, oud 21 jaar,beroep; sjouwer op Rijkswerf, geboren en 

woonachtig te Rotterdam. Straf; drie jaren gevangenis  wegens moedwillige doodslag met 

verklaring dat die moedwillige doodslag is verwekt door zware slagen en gewelddadigheden 

tegen den persoon van de veroordeelden, ontslagen 27 april 1836. 

Ingekomen 8 mei 1834 Arnoldus Harms Bruining, oud 20 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Uithuizen, woonachtig te Rottum. Straf; een en een half jaar gevangenis wegens moedwillige 

verwonding, ontslagen 9 october 1835. 

Ingekomen 12 mei 1834 Jacobus Koppen, oud 35 jaar,beroep; pakhuisknecht, geboren te ’s 

Gravenhage, woonplaats; laatst gedetineerd uit het huis van bewaring te Hoorn. Straf; vijf 

jaren gevangenis wegens eenvoudige diefstal na reeds te voren tot eene boete en straffe van 

meer dan een jaar te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 23 april 1839. 

Ingekomen 12 mei 1834 Ernst Anton Essen, oud 26 jaar, beroep; timmerman, geboren te Leer, 

woonachtig te Den Helder. Straf; 18 maanden gevangenis wegens moedwillige doodslag 

welke door zware slaagen en gewelddadigheden jegens des bescheidenes lijf of leven is 

verwekt of geproduceerd geworden ende zoo bij de wet verklaard te zijn verschoonbaar, 

ontslagen 31 october 1835. 

Ingekomen 13 mei 1834 Cornelis Kieft, oud 31 jaar, beroep; arbeider,geboren en woonachtig te 

Callantsoog. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van drie schapen behoorende aan 

den landman Arend Soes, ontslagen 25 februari 1839. 

Ingekomen 15 mei 1834 Albertus Alsteede, oud 27 jaar,beroep; modderman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens medepligtigheid aan enkelen diefstal en 

zulkd door de medebeschuldigde Jacobus Kramer des bewust in de bedrijven welke dienden 

om het feit te voltooijen bijgestaan en geholpen te hebben en door het des bewust heelen en 

verbergen van het gestolene, ontslagen 11 februari 1839. 

Ingekomen 15 mei 1834 Philipphus Wilhelm Frederik Roos, oud 35 jaar, beroep; makelaar, geboren 

en woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis wegens misbruik van 

vertrouwen, ontslagen 9 mei 1836. 

Ingekomen 14 mei 1834 Klaas Krom, oud 27 jaar, beroep; waarnemend ontvanger der in en 

uitgaande rechten en accijnsen te Hoorn, geboren en woonachtig in Koog aan de Zaan. Straf; 

twee jaren gevangenis wegens knevelarij of concussie in laatstgenoemde zijner betrekking, 

ontslagen 14 mei 1836. 

Ingekomen 17 mei 1834 Willem van den Berg, oud 19 jaar, beroep; zonder, geboren te Grolle, 

woonachtig te Haaksbergen. Straf; vijf jaren gevangenis wegens verschillende diefstallen in 

de gemeente van Haaksbergen en zulks na reeds vroeger wegens misdaad veroordeeld te zijn 

geweest, overleden 13 october 1837. 

Ingekomen 17 mei 1834 Hendrik Kleijn, oud 51 jaar,beroep; behanger, geboren en woonachtig te 

Nijmegen. Straf; twee jaren gevangenis wegens daadwerkelijke mishandeling, ontslagen 10 

april 1836. 

Ingekomen 2 junij 1834 Jan Ploeger, oud 18 jaar,beroep; arbeider, geboren te Abbekerk, woonachtig 

te Lambertschaag. Straf; een jaar gevangenis wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 2 junij 

1835. 



Ingekomen 2 junij 1834 Wijnand Ploeger , oud 22 jaar,beroep; arbeider, geboren te Abbekerk, 

woonachtig te Lambertschaag. Straf; een jaar gevangenis wegens eenvoudige diefstal, 

ontslagen 2 junij 1835. 

Ingekomen 3 junij 1834 Benjamin van Cittert, oud 36 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig 

te Haarlem. Straf; twee jaren gevangenis wegens het moedwillig en met voorbedachten rade 

toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1836. 

Ingekomen 3 junij 1834 Willem Wijkhuizen, oud 36 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig te 

Haarlem. Straf; twee jaren gevangenis wegens het moedwillig en met voorbedachten rade 

toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1836. 

Ingekomen 3 junij 1834 Martinus Vugts, oud 29 jaar, beroep; arbeider, geboren te  Hedikhuizen, 

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

te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 15 julij 1834. [strafvermindering]. 

Ingekomen 3 junij 1834 Christiaan Stokman, oud 39 jaar, beroep; arbeider, geboren te Hettingen, 

woonachtig te Hoogwoud. Straf; een jaar gevangenis wegens heeling en medeplichtigheid 

aan eenvoudige diefstal gepleegd door Wijnand Ploeger en Jan Ploeger, ontslagen 2 julij 

1835. 

Ingekomen 7 junij 1834 Reinier Hoorbeek, oud 39 jaar, beroep; schoolonderwijzer en dorpsontvanger 

der rijksaccijnsen te Petten, geboren te Haarlem, woonachtig te Petten. Straf; twee jaren 

gevangenis wegens medepligtig gemaakt aan dieverijen van onderscheidene voorwerpen en 

zulks door het bewust heelen en verbergen van het gestolene alsmede aan het in zijn 

qualiteit als gemeente ontvanger detourneren van gelden tot de gemelde administratie 

behorende, ontslagen 31 mei 1836. 

Ingekomen 12 junij 1834 Jacob Cornelis Beekman, oud 54 jaar, beroep; boerenarbeider, geboren te 

Nieuwland, woonachtig te Middelburg. Straf; vijf jaren gevangenis wegens een feitelijk 

vergrijp tegen de zeden door zijne dogter Louisa oud 17 jaren tot een ontuchtig leven te 

hebben verleid en aangezet en haar daartoe in het speelhuis ‘de Stoomboot’ te Vlissingen 

voor geld te hebben verkocht en verronseld, ontslagen 28 april 1839. 

Ingekomen 24 junij 1834 Haske de Haas, oud 21 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Monnickendam, woonachtig te Edam. Straf; een jaar gevangenis wegens eenvoudige diefstal, 

ontslagen 13 junij 1835. 

Ingekomen 30 junij 1834 Willem van Dam, oud 18 jaren, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Leiden. Straf; een jaar en een dag gevangenis wegens diefstal, ontslagen 7 junij 1835. 

Ingekomen 8 julij 1834 Jacob van der Houd, oud 20 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te Leiden, 

woonachtig te Nieuwkoop. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 14 julij 

1835. 

Ingekomen 8 julij 1834 Hendrik Maat, oud 22 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te Wolphaarsdijk, 

woonachtig te Wissenkerke. Straf; zes maanden gevangenis wegens mishandeling, ontslagen 

11 november 1834. 

Ingekomen 8 julij 1834 Jannis Kooman, oud 21 jaren, beroep; boerenknecht, geboren Wolphaarsdijk, 

woonachtig te Wissenkerke. Straf; zes maanden gevangenis wegens mishandeling, ontslagen 

11 november 1834. 



Ingekomen 12 julij 1834 Judocus Maas, oud 45 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Hontenisse. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 29 mei 1835. 

Ingekomen 19 julij 1834 Bernardus Bottert[zich ook genoemd hebbende Stubbers], oud 39 jaar, 

beroep; arbeider, geboren te Schipluiden, woonachtig te Moer Capelle. Straf; vijf jaren 

gevangenis wegens dieverij, overleden 31 mei 1838. 

Ingekomen 19 julij 1834 Cornelis Onnozel, oud 31 jaar,beroep; sjouwerman, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; acht jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 18 december 1840. 

Ingekomen 19 julij 1834 Wilhelmus van Sprang, oud 42 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Goes. Straf; tien jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 12 december 

1843. 

Ingekomen 15 augustus 1834 Hermanus Ruiter, oud 30 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te 

Voorschoten, woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens zich schuldig 

maken aan bedriegerijen door in winkels binnen de stad Leijden goederen op den naam van 

anderen personen te halen zonder van die personen daar eenige order te hebben ontvangen, 

ontslagen 13 julij 1835. 

Ingekomen 16 augustus 1834 Hermanus van den Bosch, oud 41 jaar, beroep; steenhouwer, geboren 

en woonachtig te Leijden. Straf; een jaar en een dag gevangenis wegens mishandeling, 

ontslagen 26 julij 1835. 

Ingekomen 16 augustus 1834 Antonie Jacobus Miks, oud 20 jaar, beroep; schoenmakersknecht, 

geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens het verwisselen 

van eenen reeds in omloop zijnde valsche Zeeuwschen rijksdaalder welke rijksdaalder hij niet 

voor echt had ontvangen en het zich bedrieglijk toe eigenen van het daarvoor in de plaats 

gekregene gangbare geld en mitsdien aan het wanbedrijf van gaauwdieverij, ontslagen 5 

augustus 1835. 

Ingekomen 16 augustus 1834 Karel Frederik Keijzer, oud 23 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Haarlem. Straf; drie jaren gevangenis wegens het moedwillig en met 

voorbedachten rade toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1837. 

Ingekomen 16 augustus Augustinus Ferdinand Antonie Keijzer, oud 21 jaar, beroep; sjouwer, geboren 

en woonachtig te Haarlem. Straf; vier jaren gevangenis wegens het moedwillig en met 

voorbedachten rade toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1838. 

Ingekomen 19 augustus Hubertus Arnoldus Opijnen, oud 50 jaar, beroep; deurwaarder bij de directe 

belastingen, geboren te Asperen, woonachtig te Leerdam. Straf; een jaar gevangenis wegens 

dat hij op den 16e mei 1834 ten huize van Arnoldus van Vliet, timmerman woonende te 

Schoonrewoerd arglistig heeft weggenomen en zich toegeeigend een vierkanten koperen 

tabaksdoos niet aan hem toebehorende en zich alsoo schuldig heeft gemaakt aan het 

wanbedrijf van diefstal, ontslagen 12 julij 1835. 

Ingekomen 20 augustus Johannes van der Aar, oud 47 jaar, beroep; sjouwer, geboren te Heemstede, 

woonachtig te Haarlem. Straf; drie jaren gevangenis wegens het moedwillig en met 

voorbedachten rade toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1837. 

Ingekomen 20 augustus Jacob Laman, oud 56 jaar, beroep; pantoffelmaker, geboren en woonachtig 

te Leijden. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 25 julij 1835. 



Ingekomen 20 augustus Nicolaas Pek, oud 58 jaar, beroep; timmerman, geboren te Dordrecht, 

woonachtig te Schoonhoven. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 9 julij 

1835. 

Ingekomen 20 augustus Paulus Jacobus Franciskus Sije, oud 30 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Haarlem. Straf; vier jaren gevangenis wegens het moedwilligen met 

voorbedachten rade toebrengen van slagen en verwondingen, ontslagen 29 april 1838. 

Ingekomen 20 augustus Peter van de Wilakker, oud 34 jaar, beroep; koopman in aardewerk, geboren 

te Hapert, woonachtig te Heerveldhoven. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal van 

een kruiwagen uit het karhuis van Peter Verhees en en een kruiwagen rad en dito spil in de 

turfschuur van Christiaan Schipper te Perle, ontslagen 25 september 1835. 

Ingekomen 22 augustus Johannes Malet, oud 26 jaar, beroep; werkman doch zonder vast werk, 

geboren te Utrecht, zonder vaste woonplaats. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij 

herhaling en het verbreken van afsluitingen en landloperij, ontslagen 15 julij 1839. 

Ingekomen 22 augustus Gerrit Berends Schipper, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren te Rotten, 

woonachtig te Folderveen. Straf; twee jaren gevangenis wegens lastering van Koendert van 

Palsel, van mishandeling van Jan Dirks van der Heer, Johanna Harmsen vrouw van Joseph 

Middelkamp en Harm Kuiper, voorts verwonding van het kind van Jomme van den Bosch 

door het werpen van eenen steen door de glazen van het huis na te voren bij arrest voor het 

hof van adfises te Groningen van den 4e junij 1834 ter zake van misdaad te zijn veroordeeld 

geweest, ontslagen 24 julij 1836. 

Ingekomen 22 augustus Willem Molenaar, oud 30 jaar, beroep; stoelenmaker, geboren en 

woonachtig te Leijden. Straf; vijf jaren gevangenis wegens dat hij met zekere Geertje Smitte 

naar (zie stamboek der vrouwelijke gavangene reg. Nummer 345) gedurende de kermis te 

Haarlem op het einde van de maand junij en het begin van de maand julij 1834 zich hebben 

schuldig gemaakt aan onderscheidene diefstallen van katoen enz., ontslagen 24 julij 1839. 

Ingekomen 22 augustus Antonie Bom, oud 23 jaar, beroep; tuinman, geboren te ’s Hage, 

gedetineerde te Hoorn. Straf; zes maanden gevangenis wegens ontvlugting door middel van 

braak uit de gevangenis te Woerden, ontslagen 20 januarij 1835. 

Ingekomen 30 augustus Joseph Wiggers, oud 32 jaar, beroep; boerenarbeider, geboren te Wezel, 

zonder vaste woonplaats. Straf; 1e twee jaren gevangenis, 2e tien jaren gevangenis, 3e zes 

maanden gevangenis wegens 1e diefstal, 2e diefstal, 3e ontvlugting door middel van braak, 

ontslagen 27 junij 1846. 

Ingekomen 5 september 1834 Johannes Meisen, oud 54 jaar,beroep; horlogiemaker, geboren te 

Steenderen, woonachtig te Zutphen. Straf; vier jaren gevangenis wegens misbruik van 

vertrouwen door het doen verpanden en in de maanden mei, junij en julij 1824 van 

onderscheidene horlogien aan hem ter herstelling toebetrouwd, overleden 11 maart 1837. 

Ingekomen 5 september 1834 Hendrik Schievelaar, oud 48 jaar, beroep; kramer, geboren te Graave, 

woonachtig te Nijmegen. Straf; twee jaren gevangenis wegens hoon en laster van den koning 

en Zijne Koninglijke Hoogheid den Prins van Oranje in het openbaar uitgesproken, overleden 

16 maart 1836. 



Ingekomen 9 september 1834 Theodorus Blom, oud 34 jaar,beroep; kledermaker,geboren te Graave, 

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

26 julij 1839. 

Ingekomen 9 september 1834 Hermanus van Dordrecht, oud 41 jaar,beroep; sjouwer op ’s 

landswerf, geboren en woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 2 julij 1835. 

Ingekomen 9 september 1834 Pieter Zurings, oud 20 jaar, beroep; sjouwer, geboren te 

Dendermonde, woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar en een dag gevangenis wegens 

diefstal, ontslagen 17 julij 1835. 

Ingekomen 9 september 1834 Jan Martins Bakker, oud 27 jaar, beroep; schipper, geboren te 

Martenshoek, woonachtig in zijn schip. Straf; twee jaren gevangenis wegens opligting, 

eserequerie, ontslagen 8 augustus 1836. 

Ingekomen 16 september 1834 Jan Gemrich, oud 34 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en 

woonachtig te Groningen. Straf; twee jaren gevangenis wegens overtuigd van in de 

voormiddag van den 15e julij 1834 van de stoep van den koopman P.A. Paping te Groningen 

te hebben ontvreemd eene aldaar uitgestald liggende rol zoo genaamd Engelschen lederof 

pillou, ontslagen 15 augustus 1835. 

Ingekomen 29 september 1834 Johannes Zuidveld, oud 29 jaar, beroep; baardscheerder, geboren en 

woonachtig te Gouda. Straf; vijf jaren gevangenis wegens opligting na bereids wegens 

misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 4 augustus 1839. 

Ingekomen 29 september 1834 Lembert Hendriks, oud 38 jaren, beroep; schoenmaker, geboren te 

Rnhem, woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenis wegens ter zake van 

steelsgewijze te hebben weggenomen twee zilveren oorijzers toebehorende aan Akke 

Hendriks Koenes en deselves dochter in den namiddag van den negende augustus 1834, 

ontslagen 22 augustus 1837. 

Ingekomen 7 october 1834 Harmanus van Zeventer, oud 38 jaar, beroep; schoenmaker,geboren en 

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

15 september 1836. 

Ingekomen 7 october 1834 Andreas Christene Reur, oud 31 jaar,beroep; kuipersknecht, geboren en 

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

correctie te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 18 december 1838. 

Ingekomen 7 october 1834 Jan Jansz Vier, oud 30 jaar, beroep; vischventer, geboren en woonachtig 

te Volendam. Straf; een jaar gevangenis wegens op maandag den 23e december 1833 van Jan 

Heamis Nak te Volendam ter gelijk meermalen had plaats gehad een roeischuitje onder 

vroegeren om daarmede visch te vervoeren en in stede van het zelve terug te brengen het 

schuitje heimelijk en buiten weten van den eigenaar te hebben verkocht aan Klaas Reijnooi 

herbergier te West Grafdijk en zich diengevolge schuldig gemaakt van aan het wanberdijf van 

misbruik van vertrouwen, ontslagen 7 october 1835. 

Ingekomen 7 october 1834 Jacobus van de Volkere, oud 33 jaren, beroep; zonder, geboren en 

woonachtig te Goes. Straf; negen maanden gevangenis wegens misbruik van vertrouwen, 

ontslagen 22 mei 1835. 



Ingekomen 7 october 1834 Laurus Wiskerke, oud 35 jaar, beroep; arbeider, geboren te Capelle, 

woonachtig te Cruningen. Straf; zes maanden gevangenis wegens onwillige manslag, 

overleden 28 october 1834. 

Ingekomen 7 october 1834 Jacobus Oudewater, oud 52 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 11 

september 1835. 

Ingekomen 7 october 1834 William Rice, oud 30 jaar,beroep; matroos, geboren te London, 

woonachtig te Liverpool. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 18 september 

1835. 

Ingekomen 20 october 1834 Jan Loentje, oud 40 jaar,beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Goes. Straf; dertien maanden gevangenis wegens mishandeling en overtreding aan de 

publicatie van burgemeester en wethouders der stad Goes 8januari 1831, ontslagen 10 

october 1835. 

Ingekomen 22 october 1834 Hermanus Nieuwenhuis, oud 33 jaar, beroep; kleermaker, geboren en 

woonachtig te Deventer. Straf; vijf jaren gevangenis wegens zich in de maand april 1834 te 

hebben schuldig gemaakt aan het stelen van drie ijzeren gewichten uit een pakhuis van den 

koopman Balthamus te Deventer, ontslagen 17 september 1839. 

Ingekomen 22 october 1834 Egbert Roelof Smilde, oud 45 jaar, beroep; schipper, geboren te 

Dokkum, woonachtig te Nijhaske. Straf; 18 maanden gevangenis wegens het aandoen van 

mishandeling, ontslagen 13 maart 1836. 

Ingekomen 3 november 1834 Johannes Tormenooij, oud 37 jaar, beroep; varensgezel, geboren te 

Zierikzee, woonachtig te Plymouth. Straf; twee jaar gevangenis wegens ter zake van zich 

gedurende de eerste helft der maand meij 1834 te hebben schuldig gemaakt aan 

onderscheidene bedriegerijen, ontslagen 29 augustus 1836. 

Ingekomen 28 november 1834 Andreas Hoffman, oud 37 jaren, beroep; lederkerver en leerlooijer, 

geboren en woonachtig in Wainde in Hessendarmstad. Straf; zes maanden gevangenis 

wegens landloperij, ontslagen 20mei 1835. 

Ingekomen 3 december 1834 Johannes Hubertus Sijler, oud 41 jaar,beroep; officier van gezondheid 

des 2e classe, geboren te Tholen, woonachtig te Samaraing op het eiland Java. Straf; 1e vijf 

jaren gevangenis, 2e twee jaren gevangenis, 3e drie jaren gevangenis wegens 1e het 

onbevoegd dragen van een orde teken alsmede van bedriegelijke voorgevens wegens een 

niet bestaand crediet om daardoor bedrog te plegen en herhaling van wanbedrijf 2e poging 

tot ontvlugting uit de gevangenis door middel van braak en geweld 3e ontvlugting uit de 

gevangenis door braak, ontslagen 1 october 1838. 

Ingekomen 3 december 1834 Jan Willem Hoekart, 24 jaar, beroep; wieldraaijer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1e vijf jaren gevangenis, 2e zes maandengevangenis wegens 

1e diefstal en herhaling van wanbedrijf, 2e ontvlugting uit het huis van correctie te Alkmaar 

door middel van braak, overleden den 17e augustus 1835 des morgens omstreeks half acht in 

den ziekenzaal. 

 

 



Ingekomen 3 december 1834 Hindrik Nandegal, , oud 44 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; 1e acht jaren gevangenis, 2e zes maanden gevangenis, 3e 

een maand gevangenis wegens 1e diefstal en herhaling van wanbedrijf, 2e ontvlugting uit het 

huis van correctie te Alkmaar door middel van braak, 3e ontvlugting uit de gevangenis door 

middel van braak, ontslagen 3 november 1838. 

Ingekomen 20 december 1834 Jan Simons, oud 53 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig te 

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

zijn veroordeeld geweest, ontslagen 19 november 1839. 

Ingekomen 20 december 1834 Jacob Meeuwen, oud 40 jaar, beroep; kruijersknecht, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; acht jaren gevangenis wegens diefstal na herhaling van 

misdaad, overleden den 23 april 1836 des avonds omstreeks zeven uren. 

Ingekomen 20 december 1834 Klaas de Groot, oud 18 jaar, beroep; kleermaker, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 20 

augustus 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 Lomme Dirks Weeringa, oud 43 jaar,beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Holwert. Straf; vijf jaar gevangenis wegens diefstal, ontslagen 3 november 

1839. 
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Ingekomen 20 december 1834 Josephus Macharius Pieter Pardaan, oud 25 jaar, beroep; werkman, 

geboren te Ossenisse, woonachtig te Hengsedijk. Straf; zes maanden gevangenis wegens 

feijtelijke tegenstand tegen de gewapende macht, ontslagen 28 maart 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Andries van Wierden, oud 50 jaar, beroep; kledermaker, geboren en 

woonachtig te ’s Hage. Straf; twee jaren gevangenis wegens schending der goede zeden door 

op verschillende tijden tot ontucht te hebben aangezet en terleid kinderen onder den 

ouderdom van 21 jaar, ontslagen 13 october 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 Willem Remer, oud 29 jaar, beroep; sjouwerman, geboren en 

woonachtig te ’s Hage. Straf; een jaar gevangenis wegens ontucht op den publieke straat in 

den avond van den 22 september 1834 omtrent de persoon van Mietje de Bruin oud 13 jaren 

wonende te ’s Hage, ontslagen 13 october 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Hendrik van den Weren, oud 38 jaar, beroep; dagloner, geboren en 

woonachtig te Willige Langerak. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 25 

october 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 Hendrik Hendriks, oud 26 jaren, beroep; daghuurder, geboren te 

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

ontslagen 12 october 1839. 

Ingekomen 20 december 1834 Jan Hart, oud 69 jaar, beroep; beedigd turftonner, geboren te Leijden, 

woonachtig te s’ Bosch. Straf; vijf jaren gevangenis wegens afzetterij terwijl hij als beedigd 

turftonner tegen die afzetterij had moeten waken, overleden 4 november 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 George Hempel, oud 42 jaar, beroep; slotenmaker, geboren te Riga, 

woonachtig te ’s Hage. Straf; zes maanden gevangenis wegens bedelarij, ontslagen 12 vmei 

1835. 



Ingekomen 20 december 1834 Jan Beekman, oud 35 jaar, beroep; schipper, geboren te Amersfoort, 

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

september 1839. 

Ingekomen 20 december 1834 Pieter Thomas Zuidema, oud 35 jaren, beroep; daghuurder, geboren 

in den Nandel, woonplaats; zonder. Straf; vijf jaren gevangenis wegens eenvoudige diefstal 

na reeds vroeger wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 29 april 1839. 

Ingekomen 20 december 1834 Jan van der Laan, oud 51 jaar, beroep; scheepstimmermansknecht, 

geboren en woonachtig te Rotterdam. Straf; vier maanden gevangenis wegens poging tot 

diefstal, ontslagen v27 februari 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Johannes Fransiscus Scheer, oud 34 jaar, beroep; zilversmidsknecht, 

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

13 november 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Dirk Brandt, oud 49 jaar, beroep; koopman, geboren te Amsterdam, 

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

wanbedrijf, ontslagen 26 mei 1840. 

Ingekomen 20 december 1834 Diederik Johan Sneeuwind, oud 37 jaar, beroep; klaarspinner, geboren 

te Steenderen, woonachtig te Zutphen. Straf; acht jaren gevangenis wegens diefstal van een 

horlogie ten huize van den landbouwer Brummelman onder Vorden, overleden den 16 julij 

1841 des namiddags om 5 ½ uur. 

Ingekomen 20 december 1834 Hendrikus Johans Willemsz Thompson, oud 30 jaar, beroep; 

boekdrukker, geboren en woonachtig te Rotterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens ter 

zake van door daden en geschriften getracht te hebben den opstand der zuidelijke provincien 

van het koninkrijk te begunstigen en uit te breiden, ontslagen 10 augustus 1838. 

Ingekomen 20 december 1834 Gijsbert Roelands de Rie, oud 33 jaar, beroep; koffiehuis houder, 

geboren te Vianen, woonachtig te Haarlem. Straf; 1e drie maanden gevangenis, 2e zes 

maanden gevangenis wegens 1e laster, 2e laster en rebellie, ontslagen 28 julij 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Hendrik Serton, oud 20 jaar, beroep; stalknecht, geboren en 

woonachtig te Utrecht. Straf; een jaar gevangenis wegens diefstal in een onbewoond 

gebouw, ontslagen 31 october 1835. 

Ingekomen 20 december 1834 Jacob Oranje, oud 39 jaar, beroep; pakkendrager, geboren te ’s 

Heerenhoek, woonachtig te Oudelande. Straf; een jaar en zes maanden gevangenis wegens 

mishandeling, ontslagen 27 mei 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 Hendrik Etjes de Haan, oud 33 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Oude Pekela. Straf; twee jaren gevangenis wegens ter zake van op den nacht 

van den 24e op den 25e julij ten huize van den tapper Geert Harms Gerraart te Oude Pekela 

zich te hebben schuldig gemaakt aan mishandeling van de onderscheiden personen, 

ontslagen 26 november 1836. 

Ingekomen 20 december 1834 Liepman Marcus Cohen, oud 50 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Linsveld bij Sascen Tolha, woonachtig te Groningen. Straf; twee jaar gevangenis wegens 

medepligtigheid aan diefstal, ontslagen 15 augustus 1836. 
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