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

Deel 5: 1835. 

 

Ingekomen 8 januari 1835 Petrus Tabbers, oud 47 jaar, beroep; timmermansbaas, geboren en 

woonachtig te Tilburg. Straf; twee jaren gevangenis wegens ten nadeele van den eigenaar 

gelden te hebben verduisterd welke hem ter bewaring waren in handen gesteld met last om 

die terug te brengen, ontslagen 28 maart 1836. 

Ingekomen 8 januari 1835 Bernardus Born, oud 40 jaar, beroep; goudsmis en juwelier, geboren te 

Amsterdam, woonachtig te Groningen. Straf; vijf jaar gevangenis 2e een maand gevangenis 

wegens zich te hebben schuldig gemaakt aan het vormen van koperen plaatjes tot de 

gedaante en grootte van dubbeltjes en dezelve vervolgens te verzilveren met het oogmerk 

om die alzoo daarnaar zoo veel mogelijk te doen gelijken en dezelve ook vervolgens als 

zoodanig in omloop te brengen, 2e mishandeling, ontslagen 21 januari 1840. 

Ingekomen 9 januari 1835 Thomas Josephus van der Kracht, oud 42 jaar, beroep; kleermaker, 

geboren te Arnhem, woonachtig te ’s Bosch. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal na 

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 11 september 1839. 

Ingekomen 9 januari 1835 Joseph Adriaan de Vos, oud 50 jaar,beroep; huistimmerman, geboren en 

woonachtig te Waspik. Straf; tien jaren gevangenisstraf wegens het met woorden beledigen 

van den burgemeester van Waspik in en ter gelegenheid der uitoefening zijner functien en 

het plegen van rebellie met wapenen jegens den veldwachter der gemeente die hem moest 

arresteren , ontslagen 5 november 1842. 

Ingekomen 9 januari 1835 Bernardus Wagner, oud 18 jaar, beroep; arbeider, geboren te Rotterdam, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens het zich te hebben 

schuldig gemaakt aan het voornemen van het vormen van koperen plaatjes tot de gedaante 

en grootte van dubbeltjes en dezelve vervolgens te verzilveren met het oogmerk om die 

alzoo daarnaar zoo veel mogelijk te doen gelijken en dezelve ook vervolgens als zoodanig in 

omloop te brengen, ontslagen 22 december 1836. 

Ingekomen 14 januari 1835 Teunis van der Torren, oud 38 jaar, beroep; koopman, geboren te Noord 

Waddinxveen, woonachtig te Rotterdam. Straf; vijf jaren gevangenis wegens poging tot 

beurzensnijderij, ontslagen 12 december 1839. 

Ingekomen 14 januari 1835 Pieter Jacobus Schouten, oud 24 jaar, beroep; kledermaker, geboren en 

woonachtig te ’s Hage. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens het op den 20 en 29e october 

en 1 november 1834 bij de winkeliers Vervloet du Bois en Mohner te ’s Hage doen van 

pogingen en plegen van diefstal van geld uit de laden der toonbanken, ontslagen 4 december 

1839. 

Ingekomen 14 januari 1835 Gerrit Jan te Velthuis, oud 31 jaar, beroep; tuinman, geboren te 

Dordrecht, woonachtig te Gorinchem. Straf; 18 maanden gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 16 junij 1836. 

Ingekomen 27 januari 1835 Klaas Alles, oud 33 jaar, beroep; hekelaar, geboren en woonachtig te 

Graft. Straf; een jaar gevangenis wegens het moedwillig toebrengen van slagen, ontslagen 1 

november 1835. 



Ingekomen 27 januari 1835 Eliasar van Embden, oud 31 jaar, beroep; blikslager, geboren en 

woonachtig te Mijdrecht. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens medepligtigheid aan 

diefstal, ontslagen 22 januari 1836. 

Ingekomen 27 januari 1835 Ruurd Sietzes de Vos, oud 22 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig in de compagnie van Hoornsterzwaag. Straf; 15 maanden gevangenisstraf 

wegens het aandoen van verregaande mishandelingen, ontslagen 30 maart 1836. 

Ingekomen 27 januari 1835 Pieter de Roos, oud 46 jaar, beroep schippersknecht, geboren te 

IJsselmonde, woonachtig te Rotterdam. Straf; zes maanden gevangenis wegens diefstal bij 

herhaling, ontslagen 14 junij 1835. 

Ingekomen 27 januari 1835 Jacob Blijksloot, oud 43 jaar, beroep; vischer, geboren en woonachtig te 

Maassluis. Straf; zes maanden gevangenis wegens diefstal, ontslagen 16 junij 1835. 

Ingekomen 27 januari 1835 Joseph van Embden, oud 32 jaar,beroep; koopman in het klein, geboren 

en woonachtig te Mijdrecht. Straf; een jaar gevangenis wegens medepligtigheid aan 

wanbedrijf diefstal, ontslagen 22 januari 1836. 

Ingekomen 31 januari 1835 Cornelis Menheere, oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Heinekenzand, woonachtig te Kwadendamme gemeente Hoedekenskerke. Straf; 18 maanden 

gevangenisstraf wegens bankbreuk, ontslagen 29 mei 1836. 

Ingekomen 31 januari 1835 Johannes Snel, oud 37 jaar, beroep; pijpenmaker, geboren en woonachtig 

te Gouda. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal bij herhaling, overleden den 11e junij 

1836 des morgens omstreeks drie uuren. 

Ingekomen 7 februari 1835 Adrianus van Hazenbroek, oud 55 jaren, beroep; zonder, geboren in de 

Hoeren, woonachtig te ’s Gravenzande. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal na 

bereids twee maal te dier zake te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 18 december 1835. 

Ingekomen 7 februari 1835 Dionisius van Schelve, oud 40 jaren, beroep; horlogiemaker, geboren te 

Zierikzee, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; vijf jaren  gevangenisstraf wegens misbruik van 

vertrouwen, bedriegerij en opligting en zulks bij herhaling, overleden 12 december 1838 des 

avonds om 7 uure. 

Ingekomen 9 februari 1835 Pieter Galjaard, oud 34 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Haarlem. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal en zulks na reeds tevoren wegens 

misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 31 januari 1837. 

Ingekomen 9 februari 1835 Jacob Kleinendorst, oud 44 jaar, beroep; arbeider, geboren te Cillarshoek, 

woonplaats; zonder. Straf; vijf jaren gevangenis wegens bedriegerij en opligting, ontslagen 7 

julij 1839. 

Ingekomen 13 februari 1835 Jan Rooijmans, oud 28 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Portugaal. Straf; twee jaren gevangenis wegens valschheid in geschtifte, ontslagen 5 mei 

1836. 

Ingekomen 13 februari 1835 Jacob Kraaijenoort, oud 25 jaar,beroep; vischlooper en arbeider, 

geboren en woonachtig te Zandvoort. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens diefstal bij 

nacht na reeds tevoren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 7 februarij 

1838. 



Ingekomen 19 februari 1835 Cornelis Heijn, oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren te Westzaan, 

woonachtig te Zaandam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal na reeds tevoren 

wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 4 februarij 1840. 

Ingekomen 24 februari 1835 Cornelis Logher, oud 46 jaar, beroep; bloemist, geboren en woonachtig 

te ’s Gravenhage. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verregaande mishandeling van 

zijne behuwd moeder de wed. Logher in dronkenschap op den 3e januarij 1835, ontslagen 26 

januarij 1837. 

Ingekomen 24 februari 1835 Johannes Eerhart, oud 24 jaar, beroep; zonder, geboren te Amsterdam, 

woonplaats; zonder. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens opligting en bedrog van 

onderscheidene logementhouders en andere personen door bij hen nachtverblijf te houden, 

verteringen te maken en kamers te huren op valsche naam en valsche voorgevens heimelijk 

weggaande zonder betaling en hebbende geen middelen van bestaan, ontslagen 5 februarij 

1837. 

Ingekomen 9 maart 1835 Jacob Taffijn, oud 36 jaar, beroep; goudsmid, geboren en woonachtig te 

Leijden. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens misbruik van vertrouwen, ontslagen 22 

februarij 1837. 

Ingekomen 9 maart 1835 Jan de Haan, oud 57 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig te 

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

zijn veroordeeld geweest, ontslagen 10 februarij 1840. 

Ingekomen 10 maart 1835 Casper Louwe, oud 41 jaar, beroep; kleermaker, geboren en woonachtig 

te Rotterdam. Straf; zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 15 

januarij 1841. 

Ingekomen 17 maart 1835 Sjoerd Sipkes Hieger, oud 26 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te 

Franeker woonachtig te Leeuwarden. Straf; drie jaren gevangenis wegens opligting, 

ontslagen 1 maart 1838. 

Ingekomen 18 maart 1835 Willem Teunis Brinkman, oud 51 jaar, beroep; commissionair, geboren te 

Haarlem, woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens opligting en 

bedrog, ontslagen 14 maart 1837. 

Ingekomen 21 maart 1835 Kasper Kurth, oud 26 jaar, beroep; koopman, geboren en woonachtig te 

Langerwehe bij Aken. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens bedrog en opligting, 

ontslagen 3 maart 1837. 

Ingekomen 30 maart 1835 Julius Wilhelm Pheisser, oud 49 jaar, beroep; landmeter, geboren te 

Brunswijk woonachtig te Leijden. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens opligting en 

bedriegerij, ontslagen 18 maart 1837. 

Ingekomen 30 maart 1835 Aron Gerrit van Dam, oud 25 jaar, beroep; venter, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal bij herhaling, ontslagen 10 

december 1840. 

Ingekomen 30 maart 1835 Johannes Kale, oud 22 jaar, beroep; schoenmaker, geboren en woonachtig 

te Amsterdam. Straf; zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal na reeds tevoren wegens 

misdaad te zijn veroordeeld geweest, overleeden den  6e januarij 1840 des morgens om 4 

ure. 



Ingekomen 4 april 1835 Govert Schep, oud 38 jaar, beroep; artillerist, geboren en woonachtig te 

Dordrecht. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens dieverij, ontslagen 11 maart 1836. 

Ingekomen 4 april 1835 Aaldert Roelofs Smit, oud 23 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig 

te Hoogeveen. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens boetestraffelijke diefstallen van drie 

korven met bijen, ontslagen 17 augustus 1837. 

Ingekomen 4 april 1835 Willem Folkert van der Weide, oud 44 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Hoogeveen. Straf; vier jaren gevangenisstraf wegens mishandeling van 

zekeren Lammert Doldersum en zulks na reeds vroeger wegens wanbedrijf tot meer dan een 

jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld, ontslagen 1 maart 1839. 

Ingekomen 13 april 1835 Steven van Unnik, oud 40 jaar, beroep; kooijenmaker, geboren en 

woonachtig te Rotterdam. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens mishandeling na reeds 

meermalen correctioneel en bij horen van asseses gestraft te zijn, ontslagen 2 februarij 1836. 

Ingekomen 13 april 1835 Adrianus van Eijk, oud 24 jaar, beroep; arbeider, geboren te Pernis, 

woonachtig te ’s Gravenambacht. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verwonding, 

ontslagen 1 junij 1836. 

Ingekomen 13 april 1835 Fransiscus Ludericus Wilhelm, oud 34 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Amsterdam, woonachtig te Rotterdam. Straf; 1e twee jaren gevangenisstraf, 2e vijf jaren 

gevangenisstraf wegens 1e diefstal en onderscheidene bedriegerijen en opligtingen, 2e 

diefstal en herhaling van wanbedrijf, ontslagen 13 februari 1841. 

Ingekomen 15 april 1835 Jan de Jong, oud 43 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te Spijk. 

Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 28 maart 1836. 

Ingekomen 15 april 1835 Klaas Derks de Wit, oud 57 jaar, beroep; blaauwverwer, geboren te 

Franeker, woonachtig te Grootegast. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens het 

moedwillig toebrengen van een stoot met den elleboog op de borst gepleegd jegens eenen 

leeraar der Hervormde Gemeente, ontslagen 27 augustus 1837. 

Ingekomen 15 april 1835 Jan Teesink, oud 18 jaar, beroep; katoenspinner, geboren en woonachtig te 

Enschede. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling en verwonding van 

Hermanus Piek en Johannes Hermanus Robers op den 1e februarij 1835 en op den 22e dien 

maand aan mishandeling van Hermanus Ribbels, ontslagen 28 maart 1837.  

Ingekomen 15 april 1835 Menso Gelkate, oud 22 jaar, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Enschede. Straf;  twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling en verwonding van 

Hermanus Piek en Johannes Hermanus Robers op den 1e februarij 1835, ontslagen 28 maart 

1837. 

Ingekomen 20 april 1835 Gradus ten Bruin, oud 34 jaar,beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Aalten. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens medepligtigheid aan opligterijen, 

ontslagen 20 september 1836. 

Ingekomen 20 april 1835 Willem Dirkse, oud 35 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Goes. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens opligting, ontslagen 26 februari 1840. 

Ingekomen 20 april 1835 Jan Willem Lobeek, oud 31 jaar, beroep; wagenmaker, geboren en 

woonachtig te Winterswijk. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens bedriegerijen, ontslagen 

30 maart 1838. 



Ingekomen 20 april 1835 Cornelis van der Stroom, oud 42 jaar, beroep; verwer en sjouwer, geboren 

en woonachtig te Utrecht. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal bij herhaling, 

ontslagen 9 october 1839. 

Ingekomen 21 april 1835 Johannes Zacharias Wohle, oud 30 jaar, beroep; arbeider, geboren te 

Hoorn, woonachtig te Spijk. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 28 

maart 1836. 

Ingekomen 21 april 1835  Freerk Hendriks Stoit, oud 21 jaar, beroep; boerenknecht, geboren te 

Hornhuizen, woonachtig te Ulrum. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens het moedwillig 

en gewelddadig beklemmen tusschen eene deur en het daaraan behorend kozijn jegens 

eenen leeraar der Hervormde Gemeente gepleegd, ontslagen 27 augustus 1837. 

Ingekomen 9 mei 1835 Jan Carel Jorris, oud 29 jaar, beroep; koopman, geboren te St. Nicolaas, 

woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verregaande 

mishandeling zijner nog zeer jonge kinderen, ontslagen 9 april 1837. 

Ingekomen 13 mei 1835 Jan Roos, oud 42 jaar, beroep; turfdrager, geboren en woonachtig te ’s 

Gravenhage. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens verregaande mishandeling, ontslagen 31 

maart 1836. 

Ingekomen 13 mei 1835 Jacobus Verdonk, oud 25 jaar, beroep; olieslager, geboren te Liempde, 

woonachtig te Sprang. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens moedwilligen doodslag na 

daartoe tot slagen of gewelddadigheden te zijn geprovoceerd geworden, ontslagen 4 october 

1839. 

Ingekomen 13 mei 1835 Carl Rehrig, oud 37 jaar, beroep; [onleesbaar]. Geboren en woonachtig te 

Weissenburg. Straf; twee jaren  gevangenisstraf wegens bedelarij, ontslagen 7 april 1837.  

Ingekomen 13 mei 1835 Maarten Kosten, oud 36 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te ’s 

Heerarendskerke. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling, ontslagen 2 april 

1837. 

Ingekomen 13 mei 1835 Dingenis Weststrate, oud 41 jaar, beroep; arbeider, geboren te Ovesande, 

woonachtig te Rilland. Straf; vier jaren gevangenisstraf wegens mishandeling, ontslagen 26 

december 1838. 

Ingekomen 13 mei 1835 Johannes Walraven, oud 22 jaar, beroep; bakkersknecht, geboren te 

Krabbendijke, woonachtig te Rilland. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling, 

ontslagen 26 maart 1837. 

Ingekomen 15 mei 1835 Joseph Lussij, oud 36 jaar, beroep; schoenmakersknecht, geboren 

Unterwalde in Zwitserland, woonachtig te Leijden. Straf; zes maanden gevangenis wegens 

diefstal of medeplitigheid daaraan, ontslagen 21 october 1835. 

Ingekomen 15 mei 1835 Antonie van der Bil, oud 58 jaar, beroep; breijer, geboren te Schiedam, 

woonachtig te Leijden. Straf; zes maanden gevangenis wegens diefstal of medepligtigheid 

daaraan, ontslagen 21 october 1835. 

Ingekomen 15 mei 1835 Maarten Koper, oud 37 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te 

Wormerveer, woonachtig te Wormer. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal in een 

bewoond huis, overleden den 11 augustus 1835 des morgens omstreeks negen uure. 



Ingekomen 15 mei 1835 Dirk Jans Jongeling, oud 20 jaar, beroep; visscherman, geboren en 

woonachtig te Wierum. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verwondingen en 

mishandelingen, ontslagen 31 maart 1837. 

Ingekomen 16 mei 1835 Wijbe Rinzes Ringnalda, oud 40 jaren, beroep; schagerwerker, geboren te 

Leeuwarden, woonachtig te Veenwoude. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal, 

overleden 10 november 1836. 

Ingekomen 18 mei 1835 Pieter van Oostende, oud 25 jaar,beroep; boerenknecht, geboren te 

Dirksland, woonachtig te Oude Tonge. Straf; een jaar gevangenis wegens het plegen van 

tegennatuurlijke gemeenschap met een wit bonte koe op den morgen van den 4e julij 1834 in 

eene weide onder Nieuwe Tonge gelegen, ontslagen 30 april 1836. 

Ingekomen 18 mei 1835 Hendrik van de Sandt, oud 36 jaar, beroep; molenaarsknecht, geboren te 

Kellen, woonachtig te Leuth. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens hoon en laster jegens 

Z.M. den Koning, ontslagen 26 maart 1838. 

Ingekomen 18 mei 1835 Engel Kemp, oud 29 jaar, beroep; veerman, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens moedwillige doodslag gepleegd na door 

zware slagen en gewelddadigheden daartoe te zijn geprovoceerd geworden en mitsdien 

verklaard te zijn verschoonbaar ingevolge de wet, ontslagen 12 augustus 1837. 

Ingekomen 20 mei 1835 Hendrik Feekman, oud 25 jaar, beroep; schildersknecht, geboren en 

woonachtig te Harderswijk. Straf; 13 maanden gevangenisstraf wegens zich schuldig gemaakt 

aan het moedwillig toebrengen van slagen aan Klaas Piket en Antonie Hossing fuseliers bij 

het Algemeen Depot der Landmacht No.33 en andere militairen in den avond van den 1e 

februari 1835 te Harderwijk, ontslagen 23 mei 1836. 

Ingekomen 20 mei 1835 Dirk van Boon, oud 26 jaar, beroep; metselaar,geboren en woonachtig te 

Harderwijk. Straf; 13 maanden gevangenisstraf wegens zich schuldig gemaakt aan het 

moedwillig toebrengen van slagen aan Klaas Piket en Antonie Hossing fuseliers bij het 

Algemeen Depot der Landmacht No.33 en andere militairen in den avond van den 1e februari 

1835 te Harderwijk, ontslagen 23 mei 1836. 

Ingekomen 20 mei 1835 Hendrik Poelman, oud 28 jaar, beroep; metselaarsknecht, geboren en 

woonachtig te Harderwijk. Straf; 13 maanden gevangenisstraf wegens zich schuldig gemaakt 

aan het moedwillig toebrengen van slagen aan Klaas Piket en Antonie Hossing fuseliers bij 

het Algemeen Depot der Landmacht No.33 en andere militairen in den avond van den 1e 

februari 1835 te Harderwijk, ontslagen 23 mei 1836. 

Ingekomen 13 junij 1835 Pieter Groen, oud 19 jaar, beroep; schoenmaker, geboren te Zaandam, 

woonachtig te Westzaan. Straf; twee jaren  gevangenisstraf wegens op den 5e april 1835 het 

zijne te hebben toegebracht om een stapel riet staande op den dijk onder Zaandam en 

toebehorende aan Stoffel Schoen te Westzaan in brand te steken en wel met dat gevolg dat 

dit riet waarvan de waarde op dat van dertig guldens word geschat door dit zijn vergrijp 

geheel is verwoest, ontslagen 25 mei 1837. 

Ingekomen 13 junij 1835 Jan Joseph Held, oud 21 jaar, beroep; koopman, geboren in Doornik, 

woonachtig te Hemmen. Straf; een jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens verwonding, 

ontslagen 12 september 1836. 



Ingekomen 13 junij 1835 Geert Heijbak, oud 30 jaar, beroep; scheepstimmerman, geboren en 

woonachtig te Vlissingen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling met 

voorbedachten rade, ontslagen 16 december 1836. 

Ingekomen 13 junij 1835 Jan Rijskogel, oud 48 jaar, beroep; horlogiemaker, geboren te Amsterdam, 

woonachtig te ’s Hage. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens misbruik van vertrouwen 

door het ten zijnen profijt detourneren van horlogien hem ter reparatie toevertrouwd, 

overleden den 29 mei 1836 des avonds om acht ure. 

Ingekomen 13 junij 1835 Melis van der Plaat, oud 28 jaar, beroep; scheepstimmerman, geboren en 

woonachtig te Vlissingen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling met 

voorbedachten rade, ontslagen 16 december 1836. 

Ingekomen 13 junij 1835 Johannes Wijnands, oud 34 jaar, beroep; huurkoetsiersknecht, geboren te 

Zierikzee, woonachtig aan het Zuid eilandsche Sloe. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens 

twee eenvoudige diefstallen, ontslagen 13 augustus 1839. 

Ingekomen 13 junij 1835 Jan Abraham Andriessen, oud 35 jaar, beroep; sjouwer, geboren en 

woonachtig te Middelburg. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal en 

zulks na reeds tweemaal bevorens wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 4 

october 1839. 

Ingekomen 17 junij 1835 Johannes Hendrik Elshoff, oud 51 jaar, beroep; zonder, geboren te 

Moordrecht, woonachtig aan de Commeschant. Straf; tien jaren gevangenisstraf wegens 

diefstal nadat hij reeds te voren bij arrest van het hof van Assises voor de Provincie Holland 

Zuider Kwartier de dato 21 november 1816 ter zake van misdaad en herhaling van misdaad is 

veroordeeld geweest, ontslagen 30 mei 1837 [strafvermindering]. 

Ingekomen 17 junij 1835 Rudolph Hendrik van der Ahee, oud 52 jaar,beroep; horlogiemaker, geboren 

te Wilp, woonachtig te Zutphen. Straf; drie jaren gevangenis wegens misbruik van 

vertrouwen jegens onderscheidene personen door ’t doen verpanden in den loop van dit jaar 

1835 van achttien stuks horlogien aan hem ter herstelling toevertrouwd, ontslagen 13 mei 

1838. 

Ingekomen 17 junij 1835 Jan Kreeft, oud 48 jaren, beroep; schippersknecht, geboren te Ooltjes Plaat, 

woonachtig te Rotterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 25 

augustus 1839. 

Ingekomen 17 junij 1835 Hubert Joseph Espadin, oud 54 jaar, beroep; kroeghouder, geboren te Huij, 

woonachtig te Oosterhout. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens overtreding van 

banissenment, ontslagen 20 october 1839. 

Ingekomen 17 junij 1835 Johann Bohmm, oud 30 jaar,beroep; schippersknecht, geboren te 

Geizenheim in Nassau, woonachtig te Hamburg. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens 

landloperij en bedelarij gelijk mede aan het des gewist gebruik maken van een vervalscht 

paspoort zullende zijn afgegeven den 16e october 1834 te ’s Hage, ontslagen 13 mei 1840. 

Ingekomen 17 junij 1835 Albert Gerbens de Jong, oud 21 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig onder Hallum. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 27 mei 

1840. 



Ingekomen 18 junij 1835 Pieter Hooghiemstra, oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren te Wijtgaard, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; tien jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 27 

augustus 1844. 

Ingekomen 18 junij 1835 Jan Sterk, oud 37 jaar, beroep; wasscher en bleeker, geboren en 

woonachtig te Landsmeer. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens misbruik van 

vertrouwen, overleden den 4e maart 1836 des morgens omstreeks negen ure. 

Ingekomen 23 junij 1835 Cornelis van Berkel, oud 71 jaar, beroep; schoonmaker en slagter, geboren 

te Wassenaar, woonachtig te Oude Wetering. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens 

verleiding en opwekking der onzedelijkheid aan eene minderjarige, ontslagen 15 mei 1837. 

Ingekomen 23 junij 1835 Johan Hopman, oud 44 jaar,beroep; voerman, geboren te Groesbeek, 

woonachtig te Gelder in Pruissen. Straf; twee jaren gevangenis wegens bedriegelijke 

opligting, ontslagen 2 mei 1837. 

Ingekomen 23 junij 1835 Willem Otto Kuijpers, oud 47 jaren, beroep; koopman, geboren te Druten, 

woonachtig te Nijmegen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens bedriegelijke opligting, 

ontslagen 2 mei 1837. 

Ingekomen 25 junij 1835 Johannes Coenraad Witte, oud 28 jaar, beroep; schilder, geboren en 

woonachtig te Amsterdam. Straf; acht jaren gevangenisstraf reden volgens extract vonnis 

niet bekend, ontslagen 22 april 1843. 

Ingekomen 25 junij 1835 Jacobus de Kok, oud 25 jaar, beroep; verwer, geboren te Utrecht, 

woonachtig te ’s Hage. Straf; drie jaren  gevangenisstraf wegens onderscheidene diefstallen 

in de maanden maart april 1835 gepleegd binnen ’s Gravenhage, ontslagen 11 mei 1838. 

Ingekomen 25 junij 1835 Jean Francois Bron, oud 38 jaar, beroep; juwelier, geboren en woonachtig 

te ’s Hage. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens mishandeling en verwonding, overleden 

den 25 april 1836 des nachts om half twaalf ure. 

Ingekomen 2 julij 1835 Joseph Christiaan Muller, oud 43 jaar, beroep; zonder, geboren te Mels in 

Zwitserland, woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens 

mishandeling en gewelddadigheden gepleegd aan zijner vrouw en stiefdochter mitsgaaders 

verzet tegen de agenten der policie tot hulp ingeroepen, ontslagen 16 november 1836. 

Ingekomen 2 julij 1835 Jan Moldenberg, oud 46 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Groningen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens feitelijk vergrijp tegen de zeden door 

zijn werk te maken om de onzedelijkheid van jonge lieden beneden den ouderdom van een 

en twintig jaren op te wekken, ontslagen 4 julij 1837. 

Ingekomen 2 julij 1835 Wouter van Wijngaarden, oud 41 jaar, beroep; scheepstimmerman, geboren 

te Woerden, woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal na 

reeds tevoren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 15 julij 1837. 

Ingekomen 24 julij 1835 Jan Kooi, oud 34 jaar, beroep; arbeider, geboren en woonachtig te 

Gouderak. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens bedriegerij en opligting, ontslagen 31 

maart 1836. 

Ingekomen 24 julij 1835 Tijmen Visser, oud 31 jaar, beroep; werkman, geboren en woonachtig te 

Zaandam. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens diefstal gepleegd in een onbewoond 

gebouw staande in de aanhoorigheid eener bewoonde huizinge, ontslagen 18 julij 1838. 



Ingekomen 24 julij 1835 Albert Schuijtemaker, oud 21 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te 

Schermerhorn, woonachtig te Obdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal 

gepleegd in een bewoond huis en zulks na reeds tevoren wegens misdaad te zijn veroordeeld 

geweest, ontslagen 11 julij 1840. 

Ingekomen 27 julij 1835 Mazereij van Vliet, oud 24 jaar,beroep; kleermaker, geboren te Wensveen, 

woonplaats; gedetineerd te Woerden. Straf; zes maanden gevangenisstraf wegens 

ontvluchting door middel van braak uit de strafgevangenis te Woerden, ontslagen 29 

december 1835. 

Ingekomen 27 julij 1835 Roelof Theunisse, oud 28 jaar, beroep; schippersknecht, geboren te ’s Bosch, 

woonachtig te Dordrecht. Straf; een jaar en een dag gevangenisstraf wegens dieverij, 

ontslagen 4 julij 1836. 

Ingekomen 27 julij 1835 Pieter Lafeber, oud 38 jaar, beroep; koopman, geboren te Zaandam, 

woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal in een bewoond 

huis, ontslagen 12 julij 1837. 

Ingekomen 27 julij 1835 Arend Mennink, oud 30 jaar, beroep; boerenknecht, geboren onder 

Hengelo, woonachtig te Hengelo. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verregaande 

feitelijkheden, ontslagen 29 september 1836. 

Ingekomen 27 julij 1835 Hendrik Silvolde, oud 22 jaar, beroep; daglooner, geboren onder Zelhem, 

woonachtig te Hengelo. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verregaande feitelijkheden, 

ontslagen 29 julij 1836. 

Ingekomen 27 julij 1835 Martinus van der Schaaf, oud 38 jaar, beroep; schoenmakersknecht, 

geboren te Jurwerd, woonplaats; zonder. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal van 

het haar uit de staart van een paard toebehorende aan Hendrik Heijer wonende te Rouveen, 

ontslagen 16 october 1839. 

Ingekomen 29 julij 1835 Pieter Weerebout, oud 37 jaren, beroep; stoelenmatter, geboren te Noord 

Gaaund, woonachtig te Brouwershaven. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, 

ontslagen 13 julij 1836. 

Ingekomen 29 julij 1835 Otto Achthoven, oud 22 jaar, beroep; sjouwer, geboren en woonachtig te 

Rotterdam. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 9 december 1836. 

Ingekomen 29 julij 1835 Jan Dionijsius Steijn, oud 29 jaar, beroep; arbeider, geboren te Ovezande, 

woonplaats; zonder. Straf; tien jaren gevangenisstraf wegens aftroggeling en diefstal, 

ontslagen 11 junij 1845. 

Ingekomen 29 julij 1835 Jan de Jong, oud 49 jaar, beroep; boerenarbeider, geboren te 

Schoonrewoerd, woonachtig te Moercapelle. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, 

ontslagen 11 julij 1836. 

Ingekomen 30 julij 1835 Willem ter Arve, oud 30 jaren, beroep; daglooner, geboren en woonachtig te 

Hengelo. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens verregaande fijtelijkheden, ontslagen 29 

julij 1837. 

Ingekomen 30 julij 1835 Gerrit Klazes Krottje, oud 31 jaar, beroep; schoenmakersknecht, geboren en 

woonachtig te St. Annaparochie. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 

20 julij 1837. 



Ingekomen 3 augustus 1835 Hendrik Bode, oud 61 jaar,beroep; kledermaker, geboren te 

Westphalen, woonachtig te Leijden. Straf; vier maanden gevangenis wegens het opkopen van 

gestolen goederen wetende dat dezelve ontvreemd waren, overleden den 12 september 

1835 des namiddags omstreeks drie uren in de ziekenzaal. 

Ingekomen 3 augustus 1835 Izaak Aron Cohen, oud 32 jaar, beroep; koopman, geboren in de 

provincie Drenthe, woonplaats; zonder. Straf; twee jaren gevangenis wegens opligting, 

ontslagen 18 junij 1837. 

Ingekomen 7 september 1835 Gerrit van der Waard, oud 48 jaren, beroep; zonder, geboren te; 

onbekend, woonachtig te Rotterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens moedwillige en 

met voorbedachten rade gepleegde verwonding, ontslagen 20 julij 1840. 

Ingekomen 7 september 1835 Frans Aurik, oud 22 jaar, beroep; zonder, geboren en woonachtig te 

Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens bedrog en opligting, ontslagen 3 junij 

1838. 

Ingekomen 7 september 1835 Dijko Abbringh, oud 61 jaar,beroep; boekdrukkersknecht, geboren en 

woonachtig te Groningen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens overtuigd van op den 

voormiddag van zondag den 5e julij 1835 in de kerk te Groningen onder de 

godsdienstoefening uit het zakje, waar in het geld voor de armen wordt gecollecteerd en het 

welk hem toen tot het doen eener gift werd aangeboden eenig geld te hebben gestolen, 

ontslagen 27 julij 1837. 

Ingekomen 21 september 1835 George Frederiks Huguenin, oud 26 jaar, beroep; kledermaker, 

geboren en woonachtig te ’s Gravenhage. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens 

mishandeling van zijnen broeder en zuster in hun eigen woning, ontslagen 23 julij 1837. 

Ingekomen 21 september 1835 Johannes van den Broek, oud 18 jaar, beroep; zadelmakersknecht, 

geboren te Kedichem, woonachtig te Gorinchem. Straf; vier jaar gevangenisstraf wegens 

diefstal en opligting door bedriegerij, overleden 26 januarij 1837. 

Ingekomen 30 september 1835 Willem van der Klein, oud 51 jaar, beroep; timmermansknecht, 

geboren en woonachtig te Gouda. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, 

ontslagen 20 januarij 1837. 

Ingekomen 30 september 1835 abraham de Bruin, oud 33 jaar, beroep; slaapstedehouder, geboren 

en woonachtig te Amsterdam. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling na 

alvorens crimineel te zijn gestraft, ontslagen 17 augustus 1837. 

Ingekomen 30 september 1835 Gerrit Lukas Luijken, oud 49 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Loone, woonachtig te Amsterdam. Straf; vier jaren gevangenisstraf wegens opligting en 

bedrog na reeds meermalen correctioneel te zijn gestraft, overleden den 7e julij 1837 des 

morgens om 6 uren. 

Ingekomen 30 september 1835 Jacob Oost Boon, oud 48 jaar,beroep; zeeman, geboren te 

Knollendam, woonachtig te Zaandijk. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal van een 

zilveren horlogie met ketting en cachot toebehorende aan Maarten Kok uit een schuitje te 

Zaandijk, ontslagen 1 september 1840. 

 



Ingekomen 2 oktober 1835 Willem Frederik Maurits Sipelle, oud 45 jaar,beroep; copyist, geboren te 

’s Gravenhage, woonachtig te Leijden. Straf; 1e twee jaren gevangenisstraf, 2e zes maanden 

dito, 3e vijf jaren dito wegens 1e belediging tegen degenen die met het openbaar gezag 

bekleed zijn alsmede aan laster , 2e belediging aan eenen agent van de publieke macht bij de 

uitoefening zijner functien aan gedaan en mishandeling, 3e diefstal, ontslagen 19 junij 1841. 

Ingekomen 12 october 1835 Johannes Vonk, oud 21 jaar, beroep; wever, geboren en woonachtig te 

Leeuwarden. Straf; 18 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 25 julij 1837. 

Ingekomen 12 october 1835 Jan Krouwel, oud 37 jaar, beroep; schoenmaker,geboren te Maurik, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; 1e twee jaren gevangenisstraf, 2e een jaar gevangenisstraf 

wegens 1e mishandelingen, 2e diefstal, ontslagen 2 september 1837. 

Ingekomen 12 october 1835 Jelle Broers Stellingwerf, oud 28 jaren, beroep; stoelwinder, geboren te 

Joure, woonplaats; zonder. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens medepligtigheid aan 

diefstal, ontslagen 2 september 1840. 

Ingekomen 12 october 1835 Tjebbe van der Veen, oud 57 jaar, beroep; arbeider, geboren te Lekkum, 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal na reeds te voren 

wegens misdaad en wanbedrijf te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 21 augustus 1840. 

Ingekomen 15 november 1835 Karel Vermeer, oud 48 jaar, beroep; veermansknecht, geboren en 

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

herhaling wegens misdaad te zijn gestraft, overleden 10 november 1836. 

Ingekomen 15 november 1835 Hendrik van den Brink, oud 52 jaar, beroep; dagloner, geboren te 

Dieren, woonachtig onder Dremper. Straf; dertien maanden gevangenisstraf wegens diefstal 

van een menigte veldvruchten, van houtplanken enz. ontslagen 23 october 1836. 

Ingekomen 15 november 1835 Johann Joseph Wittrok, oud 41 jaren, beroep; haringhvisser en 

muzijkant, geboren en woonachtig te Steinfeld. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens 

eenvoudige diefstal en landloperij, ontslagen 10 augustus 1837. 

Ingekomen 15 november 1835 Nanne Martens Postma, oud 22 jaar, beroep; matroos, geboren en 

woonachtig te Woudsend. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens opligting, ontslagen 15 

september 1837. 

Ingekomen 15 november 1835 Jan Hendrik Ibbink, oud 44 jaar, beroep; dagloner, geboren en 

woonachtig te Aalten. Straf; dertien maanden gevangenisstraf wegens poging tot diefstal en 

herhaling van wanbedrijf, ontslagen 23 october 1836. 

Ingekomen 15 november 1835 Mattheus de Bruijn, oud 38 jaar,beroep; schippersknecht, geboren en 

woonachtig te Terheijden. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens mishandeling, ontslagen 

10 october 1837. 

Ingekomen 15 november 1835 Lammert Esman, oud 26 jaren,beroep; veldwachter, geboren te 

Doetinchem, woonachtig te Steenderen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens 

feijtelijkheden en mishandeling van J. Vrendenberg, ontslagen 30 september 1837. 

Ingekomen 15 november 1835 Jan van der Snoek, oud 54 jaar, beroep; sjouwer, geboren te 

Maassluis, woonachtig te Amsterdam. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal na 

reeds bevorens wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 26 augustus 1840. 



Ingekomen 15 november 1835 Teunis Teunis van der Veen, oud 28 jaar, beroep; schipper,geboren en 

woonachtig te Heereveen. Straf; een jaar gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 6 

october 1836. 

Ingekomen 15 november 1835 Cornelis Reijers, oud 48 jaar, beroep; arbeider, geboren en 

woonachtig te Dordrecht. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens volgens extract vonnis 

niet bekend, ontslagen 14 october 1838. 

Ingekomen 23 november 1835 Klaas Altelaar, oud 26 jaren, beroep; zonder, geboren op het eiland 

Urk, woonplaats; zonder. Straf; vijf jaren gevangenis wegens diefstal van een rood baaise 

hemd toebehorende aan Pieter Boon te Helder, ontslagen 6 november 1840. 

Ingekomen 26 november 1835 Jasper Antonie Pinkenu, oud 35 jaar,beroep; zonder, geboren te 

Utrecht, woonachtig te Hamelen. Straf; zes maanden gevangenisstraf wegens overtreding 

van artikel 307 in verband met art. 305 van het strafwetboek, ontslagen 17 mei 1836. 

Ingekomen 26 november 1835 Hendrik Steijger, oud 58 jaren, beroep; zonder, geboren en 

woonachtig te Leijden. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 6 mei 1840. 

Ingekomen 20 januari 1836 Piebe Piebes Rozendal, oud 27 jaar,beroep; timmermansknecht, geboren 

te St. Annaparochie, woonachtig te Harlingen. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 21 october 1837. 

Ingekomen 20 januari 1836 Christiaan Joseph Heerings, oud 21 jaar,beroep; kazenmaker, geboren en 

woonachtig te Leeuwarden. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal en herhaling van 

wanbedrijf, ontslagen 4 augustus 1840. 

Ingekomen 20 januari 1836 Wijbe IJmes de Lang, oud 37 jaar, beroep; koopman, geboren te 

Leeuwarden, woonachtig te Tjietjerk. Straf; zeven jaren gevangenisstraf wegens diefstal na 

reeds tevoren wegens misdaad en wanbedrijf te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 8 

november 1842. 

Ingekomen 20 januari 1836 Djurre Djurres Djurrema, oud 21, beroep; schoenmakersknecht, geboren 

te Dokkum, woonachtig te Leeuwarden. Straf; vier jaren gevangenis wegens diefstal, 

ontslagen 18 october 1839. 

Ingekomen 20 januari 1836 Johannes Anthonius Vorster, oud 27 jaar, beroep; koffiehuisknecht, 

geboren en woonachtig te Amsterdam. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens wanbedrijf 

van opligting en bedrog, ontslagen 1 september 1838. 
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