Stamboek van gevangenen in het Huis van Correctie Hoorn 1860 – 1866.
Deel 1: 1860.
Ingekomen 14 februari 1860 Gerhard Frederik Hortzer, oud 30 jaar, geboren 17 februari 1830 te
Amsterdam, woonachtig te Amsterdam, beroep; commissionair, ongehuwd. Straf; zes jaren
en acht maanden wegens drie bedriegelijke opligtingen, ontslagen 15 april 1866. Eerdere
straf; 1850 zes jaren wegens medepligtigheid aan diefstal gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 15 november 1859 Jan Borggrive, oud 30 jaar, geboren 25 augustus 1829 te Nienhuis
Hannover, woonachtig te Hoogeveen, beroep; grof- en hoefsmid, ongehuwd. Straf; drie
jaren wegens diefstal, ontslagen 15 november 1862.
Ingekomen 10 november 1859 Nicolaas Geurts, oud 24 jaar, geboren 8 november 1835 te Diedam,
woonachtig te Diedam, beroep; grof- en hoefsmid, ongehuwd. Straf; 1e twee jaren wegens
diefstal en 2e een jaar wegens opligting en diefstal, ontslagen 10 november 1862. Eerdere
straf; 1855 wegens opligting 14 dagen cellulaire straf gekregen.
Ingekomen 24 februari 1860 Hendrik van Zwamen, oud 51 jaar, geboren 15 maart 1809 te Horst,
woonachtig te Westerlo in Belgie, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
diefstal en landloperij, ontslagen 24 februarij 1863. Eerder gestraft; 1828 drie jaar gevangenis
te ’s Bosch wegens diefstal, 1856 tweemaal zes maanden eenzame opsluiting in Roermond
wegens twee diefstallen.
Ingekomen 1 februari 1860 Andries Pieters Jagtman, oud 28 jaar, geboren 25 december 1831 te
Sloterdijk, woonachtig te Amsterdam, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; drie jaren
gevangenis wegens enkelen diefstal, ontslagen 1 februari 1863. Eerdere straf; 1848 7 jaren
tuchthuis te Leeuwarden wegens rebellie.
Ingekomen 23 februari 1860 Sijbe Faber, oud 22 jaar, geboortedatum onbekend, Geboren en
woonachtig te Sneek, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal,
ontslagen 23 februari 1862.
Ingekomen 18 februari 1860 Geert Waterlander, oud 30 jaar, geboren 26 mei 1829 te St. Nicolaasga
en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Durkje Brouwer, 2 kinderen. Straf; drie
jaren gevangenisstraf wegens diefstal van vee in de weide, ontslagen 28 februari 1863.
Ingekomen 31 januari 1860 Carel Rudolph Eduard Koch, oud 24 jaar, geboren 5 februari 1836 te
Rensburg in Holstein, woonachtig te Amsterdam, beroep; zeevarende, ongehuwd. Straf; drie
jaren gevangenisstraf wegens diefstal door meer dan een persoon bij nacht in een bewoond
gebouw door buiten en binnen braak, ontslagen 31 januari 1863.
Ingekomen 14 maart 1860 Jean Bertrand Bonne, oud 28 jaar, geboren 17 maart 1832 te Amsterdam
en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens
diefstal met braak op eenen plaats welke niet als bewoond huis is aan te merken en enkelen
diefstal, ontslagen 14 maart 1865. Eerdere straf; 1851, 2 jaren wegens diefstal, gezeten in
Hoorn, 1854, 2 maanden cellulaire opsluiting te Amsterdam wegens mishandeling.
Ingekomen 15 maart 1860 Stinus Vissers, oud 31 jaar, geboren 9 october 1828 te Will, woonachtig te
Geldermalsen, beroep; bakker, ongehuwd. Straf; drie jaren en zes maanden gevangenisstraf
wegens poging tot diefstal, ontslagen 13 junij 1863. Eerdere straf; 1856, 9 maanden wegens
diefstal gezeten in ’s Hertogenbosch.

Ingekomen 7 maart 1860 Hendricus Theodorus Janssen, oud 30 jaar, geboren 24 julij 1829 te
Randwijk, woonachtig te Herveld, beroep; arbeider, gehuwd met Antonia Brugman, 2
kinderen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens moedwillige verwonding, ontslagen 7
maart 1862. Eerdere straf; 1846, 3 maanden wegens mishandeling gezeten in Nijmegen.
Ingekomen 27 december 1859 Pieter de Carpentier Wildervanck, oud 23 jaar, geboren 26 september
1836 te Appingedam, woonachtig te Amsterdam, beroep; boekbinder, ongehuwd. Straf; twee
jaren gevangenisstraf wegens drie opligtingen en diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 27
maart 1861. Eerdere straf; 1852, 20 maanden wegens diefstal gezeten in Rotterdam.
Ingekomen 23 februari 1860 Roelof Attes Dekker, oud 52 jaar, geboren 26 februari 1808 te stavoren
en aldaar woonachtig, beroep; stoelwinder, weduwnaar van Glaaike Martens Hospes, 2
kinderen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal en een jaar
gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan diefstal, ontslagen 23 februari 1863.
Ingekomen 22 maart 1860 Jan de Graaff, oud 23 jaar, geboren 28 october 1836 te Moerkapelle en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Adriaan Kloek, 1 kind. Straf; drie jaren
gevangenis wegens valschheid in onderhandsch geschrift door het vervaardigen van zoodanig
geschrift en het daaronder stellen van een valsche handteekening , 2e het bewust gebruik
maken van het valsche stuk, ontslagen 22 maart 1863.
Ingekomen 24 februari 1860 Hendrik den Dekker, oud 20 jaar, geboren 7 november 1839 te
Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; huisverwer, ongehuwd. Straf; twee jaar
gevangenis wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een bewoond huis,
ontslagen 24 februari 1862. Eerder gestraft; 1854, 6 maanden gevangenis te Rotterdam
wegens diefstal, 1856 twee maanden gezeten te Rotterdam wegens diefstal, 1858, 18
maanden gezeten te ’s Gravenhage wegens diefstal, 1858 1 jaar gezeten te ’s Gravenhage
wegens diefstal.
Ingekomen 3 april 1860 Cornelis Buunders, oud 28 jaar, geboren 5 januari 1832 te Buren en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens diefstal
in dienstbaarheid, ontslagen 3 april 1862.
Ingekomen 29 maart 1860 Johannes Visser, oud 33 jaar, geboren 4 december 1826 te Dordrecht,
woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf
wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon, ontslagen 20 maart 1862.
Ingekomen 29 maart 1860 Pieter van Kol, oud 22 jaar, geboren 10 november 1837 te Dordrecht,
woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; drie jaren gevangenis wegens
diefstal bij nacht door meer dan een persoon, ontslagen 29 maart 1863.
Ingekomen 29 maart 1860 Pieter Paludanes, oud 34 jaar, geboren 13 januari 1826 te Rotterdam en
aldaar woonachtig, ongehuwd. Straf; zes jaren gevangenisstraf wegens diefstal bij nacht door
meer dan een persoon door middel van valsche sleutel en binnenbraak, ontslagen 29 maart
1866. Eerder gestraft; 1844, twee jaren gezeten te Horn wegens diefstal, 1848, drie jaren
gezeten te Leiden wegens desertie, 1852, vijf jaren gezeten te Hoorn wegens diefstal
Ingekomen 6 april 1860 Johann Gerkens, oud 46 jaar, geboren 19 maart 1814 te Jork in Hannover,
woonachtig te Groningen, beroep; schippersknecht, gehuwd met Elisabeth Uders, geen
kinderen. Straf; twee jaren gevangenis wegens diefstal, ontslagen 6 april 1862.

Ingekomen 4 april 1860 Hendrik Hylkes Kooistra, oud 29 jaar, geboren 26 julij 1830 te Rottevalle en
aldaar woonachtig, beroep; huisverwer, gehuwd met Stientje Hazenberg, 1 kind. Straf; drie
jaren wegens diefstal, ontslagen 4 april 1863.
Ingekomen 11 april 1860 Petrus Jacobus Gerhardus Staal, oud 36 jaar, geboren 23 julij 1823 te
Nieuwe Pekela, woonachtig te Dedemsvaart, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren
gevangenis wegens opligting, ontslagen 10 april 1865. Eerder gestraft; 1849, twee jaren
gezeten te Leeuwarden wegens diefstal, 1852, twee jaren gezeten te Hoorn wegens
bedelarij.
Ingekomen 4 april 1860 Meijer Mozes Lootje, oud 32 jaar, geboren 17 junij 1827 te Amsterdam en
aldaar woonachtig, beroep; barbier, ongehuwd. Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens
enkelen diefstal, ontslagen 4 april 1863. Eerder gestraft; 1843, 3 jaren gezeten te Rotterdam
wegens diefstal, 1846, vijf jaren gezeten te Hoorn wegens diefstal, 1854, zes jaren gezeten te
Woerden wegens diefstal en desertie.
Ingekomen 4 april 1860 Christoffel Hendrik Walters, oud 33 jaar, geboren 23 februari 1827 te
Doesburg, woonachtig te Arnhem, beroep; metselaar, ongehuwd. Straf; zes jaren
gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal en diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 6
october 1865. Eerder gestraft; 1847, 3 jaren wegens diefstal, 1850, 5 jaren wegens diefstal,
1856, 3 jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 7 april 1860 Jacobus Johannes Trijzelaar, oud 25 jaar, geboren 7 junij 1834 te Zierkizee en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens
diefstallen door middel van overklimming op een rondom afgesloten doch niet bewoond
noch tot de aanhorigheid eener bewoonde huizing behoorende plaats en eenvoudige
diefstal. Eerdere straf; 1854; 14 dagen wegens diefstal, 1854; 8 dagen wegens diefstal, 1854;
1 jaar wegens diefstal, 1855; 3 maanden eenzame opsluiting wegens diefstal gezeten te
Middelburg, 1856; 2 jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 14 maart 1860 Jan Remmers, oud 33 jaar, geboren 11 mei 1827 te Zutphen, woonachtig
te Beerta, beroep; postrijder, gehuwd met Naatje Meedendorp, 1 kind. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond huis.
Ingekomen 12 april 1860 Willem Lodewijk Reise, oud 51 jaar, geboren 28 april 1809 te Amsterdam,
woonachtig te Rotterdam, beroep; broodbakker, gehuwd met Hendrina Hakkenberg, 1 kind.
Straf; drie jaren gevangenisstraf wegens diefstal in loondienstbaarheid. Eerder gestraft; 1837;
5 jaren tuchthuis wegens diefstal gezeten te Woerden, 1852; 6 jaren tuchthuis wegens
diefstal gezeten te Woerden.
Ingekomen 16 maart 1860 Didrich Mahler, oud 48 jaar, geboren 12 mei 1812 te Sebbenhausen en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, weduwnaar van Anna Wotters, 4 kinderen. Straf; twee
jaren gevangenisstraf wegens landloperij gepleegd door een persoon die werktuigen bij zich
had geschikt onder andere tot het plegen van diefstallen.
Ingekomen 5 october 1859 Gradus van der Vande, oud 26 jaar,geboren 16 ? 1833 te Wehl,
woonachtig te Sillevolde, beroep; smidsknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie jaren
gevangenisstraf wegens diefstal in een herberg waarin hij was opgenomen en eenvoudige
diefstal. Eerder gestraft; 1858; 4 maanden wegens mishandeling gezeten te Arnhem.
Ingekomen 23 maart 1860 Otto Wolfert, oud 23 jaar, geboren 13 maart 1837 te Hedel en aldaar
woonachtig, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie maanden wegens

moedwillige mishandeling, ontslagen 20 junij 1862. Eerder gestraft; 1855; 6 weken
gevangenisstraf wegens mishandeling gezeten in Tiel, 1857; 1 jaar eenzame opsluiting
wegens mishandeling gezeten te Utrecht.
Ingekomen 12 januari 1860 Dingeman Raaijmakers, oud 26 jaar, geboren 19 november 1833 te Loon
op Zand, woonachtig te ’s Hertogenbosch, beroep; stoelenmatter, gehuwd met Maria
Johanna Ponsaar, 4 kinderen. Straf; twee jaren gevangenis wegens moedwillige verwonding,
ontslagen 12 januarij 1862.
Ingekomen 5 april 1860 Hendrik Jacob van Rossem, oud 31 jaar, geboren 14 januari 1829 te Utrecht,
woonachtig te Amsterdam, beroep; koffiehuisknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren gevangenis
en 1 jaar gevangenisstraf wegens drie diefstallen in herbergen alwaar hij was opgenomen en
wegens enkelen diefstal, ontslagen 5 april 1864. Eerder gestraft; 1851; 6 maanden cellulaire
straf gezeten te Amsterdam, 1855; drie jaar gevangenisstraf gezeten te Hoorn.
Ingekomen 12 mei 1860 Christiaan van Asch, oud 25 jaar, geboren 10 september 1834 te
Ravenswaaij en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 12 mei 1862.
Ingekomen 28 october 1859 Cornelis Koopmanschap, oud 24 jaar, geboren 5 november 1835 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren
gevangenisstraf wegens opligting door het met zich bedienen bedriegelijke middelen om aan
het bestaan valsche ondernemingen en van een niet bestaand vermogen of crediet te doen
geloven en de hoop op te wekken ven eenigen uitslag van zaken, zich doen ter handstellen
van onderscheidene goederen en langs dien weg zich bedriegelijk meester maken van een
deel van een van de bezittingen gepleegd op onderscheidene tijden tegen vijf personen,
ontslagen 28 october 1864. Eerder gestraft; 1856; zes maanden eenzame opsluiting te
amsterdam, 1859; 15 dagen eenzame opsluiting te Amsterdam.
Ingekomen 28 october 1859 Wouterus van Hennekeler, oud 42 jaar, geboren 13 julij 1817 te Nijkerk,
woonachtig te Amsterdam, beroep; broodbakker, gehuwd met Maria van Heke, 3 kinderen.
Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens wegens opligting door het met zich bedienen
bedriegelijke middelen om aan het bestaan valsche ondernemingen en van een niet bestaand
vermogen of crediet te doen geloven en de hoop op te wekken ven eenigen uitslag van
zaken, zich doen ter handstellen van onderscheidene goederen en langs dien weg zich
bedriegelijk meester maken van een deel van een van de bezittingen gepleegd op
onderscheidene tijden tegen vier personen en bovendien medeplichtigheid aan een opligting
door het helen en verbergen van goederen wetende dat ze door een wanbedrijf waren
verkregen , ontslagen 1 mei 1864. Eerdere straf; 1854; 6 maanden eenzame oplsuiting,
gezeten te Amsterdam.
Ingekomen 19 april 1860 Hendrikus de Graaf, oud 33 jaar, geboren februari 1827 te Zutphen en
aldaar woonachtig, beroep; voermansknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf
wegens diefstal bij nacht in een bewoond schip.
Ingekomen 28 october 1859 George Wilhelm Aussurt, oud 47 jaar, geboren 7 september 1812 te
Wagenveld in Hannover, woonachtig te Amsterdam, beroep; koopman en commissionair,
gehuwd met Henriette Paulina Christina dietmeijer, 2 kinderen. Straf; vijf jaren
gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan opligting op onderscheidene tijden tegen vijf
personen door het verschaffen der middelen welke tot de feiten gediend hebben met voor
weten dat zij daar toe dienen zouden door het des bewust bijstaan van de daders der feiten

in de bedrijven die dienden om ze voor te bereiden en te doen gelukken ten aanzien van
twee bovendien door het helen en verbergen der goederen met weten dat ze door
wanbedrijf waren verkregen, ontslagen 28 october 1864.
Ingekomen 18 mei 1860 Jan Tellegen, oud 41 jaar, geboren 1818 te Heerde en aldaar woonachtig,
beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Apool, 5 kinderen. Straf; twee jaar gevangenisstraf
wegens diefstal gepleegd bij nacht door meer dan een persoon op eene onbewoonde plaats,
ontslagen 18 mei 1862. Eerder gestraft; 1847; 2 maanden gevangenis wegens diefstal, 1850;
acht dagen gevangenis wegens diefstal, 1855; een maand gevangenis wegens diefstal, 1859;
zes weken gevangenisstraf wegens diefstal gezeten te Arnhem.
Ingekomen 25 april 1860 Hendrik van Oerle, oud 20 jaar, geboren 26 mei 1840 te Breda en aldaar
woonachtig, beroep; koperslager, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens
diefstal in eene bewoonde huizinge door middel van overklimming buiten- en binnenbraak,
ontslagen 25 april 1862.
Ingekomen 3 mei 1860 Izaak van den Berge, oud 57 jaar, geboren 23 april 1803 te Dreischer,
woonachtig te Breskens, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Rodaar, 2 kinderen. Straf;
drie jaren gevangenisstraf wegens opligting, ontslagen 3 februarij 1864. Eerder gestraft;
1825; vijf jaren tuchthuis wegens gequalificeerde diefstal gezeten te Gent.
Ingekomen 8 october 1859 Mattheus Antonie Haas, oud 53 jaar, geboren 13 november 1806 te
Prinsenhage, woonachtig te Breda, beroep; timmerman en draaijer, weduwnaar van
Francisca Antonia Dekker, geen kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal gepleegd door
middel van inklimming in gebouwen die niet als bewoonde huizen worden aangemerkt plus
twee jaar voor eenzelfde vergrijp, ontslagen 2 october 1863.
Ingekomen 28 april 1860 Abraham Hillebrand, oud 21 jaar,geboren 14 october 1838 te Middelburg
en aldaar woonachtig, beroep; timmermansknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren
gevangenisstraf wegens diefstal gepleegd in een bewoond huis met behulp van binnenbraak,
ontslagen 27 april 1863. Eerder gestraft; 1856; 18 maanden gevangenisstraf wegen diefstal
gezeten te Rotterdam.
Ingekomen 22 december 1859 Leonardus Spijk, oud 26 jaar, geboren 24 januarij 1834 te Oude
Vosmeer, woonachtig te Kruiningen, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens diefstal van een loontrekkende bediende jegens zijn meester,
ontslagen 21 december 1861.
Ingekomen 19 maart 1860 Pieter Daniel Riga, oud 35 jaar, geboren 26 mei 1825 te Groningen en
aldaar woonachtig, beroep; schilder, gehuwd met Johanna Loijenga, geen kinderen. Straf; zes
jaren gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 20 september 1865. Eerdere
straf; 1840; drie jaar wegens diefstal gezeten te Rotterdam, 1846; 4 jaren gevangenis wegens
diefstal gezeten te Hoorn, 1852; 5 jaar tuchthuis wegens diefstal gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 9 mei 1860 Mozes Bloemendal, oud 18 jaar, geboren september 1841 te Groningen en
aldaar woonachtig, beroep; vleeschhouwer, ongehuwd. Straf; vier jaren gevangenisstraf
wegens diefstal van vee in de weide, ontslagen 9 mei 1864.

Ingekomen 4 mei 1860 Jacobus Nieuwdorp, oud 31 jaar, geboren 1 januarij 1829 te Wolfaartsdijk,
woonachtig te Ommerschans, beroep; klompenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren

gevangenis wegens moedwillige verwonding, ontslagen 3 mei 1862. Eerdere straf; 1 jaar
gevangenis wegens diefstal gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 27 februarij 1860 Martinus van Duiven, oud 33 jaar, geboren 23 mei 1827 te ’s
Gravenhage en aldaar woonachtig, beroep; bediende, gehuwd met Maria Coenen, 4
kinderen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 27
februarij 1862.
Ingekomen 6 maart 1860 Johannes Matthijs Dohmen, oud 39 jaar, geboren 22 mei 1821 te
Grevenbiecht, woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens twee enkele diefstallen, ontslagen 1 maart 1862. Eerdere straf;
1857; twee jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 22 februarij 1860 Frederik van den Berg, oud 42 jaar, geboren 6 januarij 1818 te
Dordrecht en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vier jaren
gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 26 augustus 1863. Eerder gestraft;
1852; drie maanden wegens diefstal gezeten te ’s Gravenhage, 1853; een maand wegens
mishandeling gezeten te Dordrecht.
Ingekomen 24 meij 1860 Pieter Rijnbende, oud 48 jaar, geboren 12 december 1811 te Schiedam,
woonachtig te Klaaswaal, beroep; huis onderwijzer, weduwnaar van Martina Baars, 1 kind.
Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens diefstal in een herberg waar hij was ontvangen,
ontslagen 24 mei 1862. Eerder gestraft; 1854; een jaar wegens diefstal gezeten te ’s
Gravenhage, 1855; vijf maanden wegens diefstal gezeten te Rotterdam, 1857; twee jaar
wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 22 meij 1860 Bernardus Berendsen, oud 40 jaar, geboren februarij 1820 te Zevenaar en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Hendriksen, 2 kinderen. Straf; vijf
jaren gevangenisstraf wegens drie diefstallen, ontslagen 22 mei 1865. Eerder gestraft; 1850;
twee jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn, 1858; een jaar wegens diefstal gezeten te
Arnhem.
Ingekomen 22 meij 1860 Juda Jacob Landman, oud 70 jaar, geboren 15 januarij 1790 te Amsterdam,
zonder woonplaats, beroep; geen, weduwnaar van Schoontje Machiel de Brave, geen
kinderen. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens diefstal in een herberg waar hij was
opgenomen en landloperij, ontslagen 23 november 1864. Eerder gestraft; 1818; vijf jaren
wegens opligting gezeten te Amsterdam, 1847; 14 dagen wegens landloperij, 1851; vijf jaren
wegens opligting gezeten te Hoorn, 1860; drie maanden wegens landloperij.
Ingekomen 24 februarij 1860 Willem Cornelis Braat, oud 19 jaar, geboren 12 maart 1841 te
Vlissingen, woonachtig te Middelburg, beroep; boereknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens diefstal in een bewoond huis door middel van inklimming, strafbare
poging tot diefstal in een bewoond huis door middel van binnenbraak, diefstal gepleegd door
een loonbediende ten nadele zijne meesters en eenvoudige diefstal, ontslagen 23 februarij
1862. Eerder gestraft; 1856; drie maanden wegens diefstal gezeten te Middelburg.
Ingekomen 21 maart 1860 Willem Klaassen, oud 33 jaar, geboren 20 maart 1827 te Amsterdam en
aldaar woonachtig, beroep; sjouwerman, ongehuwd. Straf; een jaar en zes maanden
gevangenisstraf wegens 1e feitelijke gewelddadig verzet tegen bediende beambten
handelende ter uitvoering der bevelen van het openbaar gezag door een persoon zonder
wapenen, 2e het moedwillig toebrengen van slagen en stooten aan een persoon waar door

geen ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 dagen is ontstaan, ontslag 16
september 1861. Eerder gestraft; 1853; drie maanden wegens mishandeling gezeten te
Alkmaar, 1853; vijf jaren wegens diefstal gezeten te Woerden, 1859; zes maanden wegens
kerkinbraak gezeten te Haarlem.
Ingekomen 10 mei 1860 Nicolaas Ahazueruc Swart, oud 37 jaar, geboren 22 september 1822 te
Zutphen en aldaar woonachtig, beroep; stukadoor, ongehuwd. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens 1e namaken van zilveren naturele gangbare muntspeeien, 2e
misdadige deelneming aan het in omloop brengen van zoo danige valutie muntspeeien onder
het aannemen van verzachtende omstandigheden, ontslagen 9 mei 1862.
Ingekomen 14 junij 1860 Hendricus Hermsen, oud 59 jaar, geboren 9 julij 1801 te Nijmegen en aldaar
woonachtig, beroep; zonder, gehuwd met Josephina Desire Pondeur. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens hoon aan den koning, ontslagen 14 junij 1862.
Ingekomen 21 maart 1860 Leendert Grijn, oud 21, geboren 22 maart 1839 te Streijen en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens het
moedwillig aan iemand toebrengen van kwetsuren waar door geen ziekte of beletsel om te
werken gedurende meer dan twintig dagen is veroorzaakt, ontslagen 21 maart 1862.
Ingekomen 24 september 1859 Wijtse Thomas de Boer, oud 44 jaar, geboren 21 junij 1816 te Sloten,
woonachtig te Hoorn, beroep; zeeman, gehuwd met Geertje Harmsen Smit, 3 kinderen. Straf;
drie jaren gevangenisstraf wegens diefstal met braak op een plaats welke niet als een
bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk wordt gesteld, ontslagen 28 maart
1862.
Ingekomen 20 maart 1860 Andries Samuel Polak, oud 39 jaar, geboren 12 september 1820 te
Leeuwarden, woonachtig te Amsterdam, beroep; koopman, gehuwd met Hanna Remmers, 2
kinderen. Straf; drie jaren, zes maanden en twee jaren gevangenisstraf wegens opligting,
poging om door middel van uitbreken uit de gevangenis te komen, twee wanbedrijven van
opligting, ontslagen 16 september 1865. Eerder gestraft; 1853; een jaar wegens opligting
gezeten te ’s Hertogenbosch, 1854; drie jaren wegens opligting gezeten te Hoorn.
Ingekomen 5 junij 1860 Hendrik Pol, oud 37 jaar, geboren november 1822 te Putten en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren gevangenisstraf wegens acht
diefstallen en bedelarij, ontslagen 7 december 1864.
Ingekomen 12 junij 1860 Nicolaas Magrie, oud 40 jaar, geboren 1819 te Barneveld en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens opligting
en het toebrengen van slagen en stooten aan een bedienend beambte in functie, ontslagen
12 junij 1862.
Ingekomen 19 junij 1860 Frans Kasteele, oud 54 jaar, geboren 12 mei 1806 te Arnhem en aldaar
woonachtig, beroep; zadelmaker, gehuwd met Frederica Stuk, 2 kinderen. Straf; twee jaren
gevangenisstraf wegens diefstal, ontslagen 19 junij 1862. Eerder gestraft; 1857; 18 maanden
en een jaar beiden wegens opligting gezeten te Hoorn
Ingekomen 26 junij 1860 Jacob van Putten, oud 38 jaar,geboren 1821 te Hoogland, woonachtig te
Nijkerk, beroep; arbeider, weduwnaar van Wilhelmina van Essen, 2 kinderen. Straf; twee
jaren gevangenisstraf wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 26 junij 1862.

Ingekomen 14 junij 1860 Theodorus Lensen, oud 35 jaar, geboren 7 julij 1825 te ’s gravenhage en
aldaar woonachtig, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens
eenvoudige diefstal, ontslagen 14 junij 1862. Eerder gestraft; 1842; 2 jaar wegens diefstal
gezeten te Rotterdam.
Ingekomen 5 april 1860 Dominicus de Bok, oud 33 jaar, gebren 7 november 1826 te Koewacht en
aldaar woonachtig, beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf
wegens opligting en landloperij, ontslagen 5 april 1862. Eerder gestraft; 1846; twee jaar
wegens diefstal gezeten te Hoorn, 1854; vijf jaar wegens opligting gezeten te St. Bernard.
Ingekomen 23 mei 1860 Pieter Eerkes, oud 21 jaar, geboren 5 december 1838 te Noordbroek en
aldaar woonachtig, beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenis wegens
twee bedriegelijke opligtingen, ontslagen 23 mei 1862.
Ingekomen 23 mei 1860 Lammert Janssen, oud 46 jaar, geboren augustus 1813 te Marienhove in
Hannover, woonachtig te Reichtsupweg in Hannover, beroep; arbeider, gehuwd met Peterke
Catharien Feeken, 5 kinderen. Straf; twee jaren gevangenisstraf wegens het toebrengen van
slagen aan de gewapende macht in handen hebbende agenten in functie welke bloedstorting
en kwetsing hebben ten gevolge gehad, ontslagen 23 mei 1862.
Ingekomen 14 junij 1860 Arie van der Kwast, oud 49 jaar, geboren 8 maart 1811 te Lopik, woonachtig
te Culemborg, beroep; hoepelmaker, gehuwd met Elisabeth van der Mark, 1 kind. Straf; drie
jaren wegens diefstal, ontslagen 14 junij 1863. Eerder gestraft; 1846; 2 jaren wegens diefstal,
1854; vijf jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 14 junij 1860 Arie van Doorn, oud 55 jaar, geboren 26 april 1805 te IJsselstein,
woonachtig te Culemborg, beroep; hoepelmaker, gehuwd met Cornelia Ransdorp, 7
kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal, ontslagen 14 junij 1862. Eerder gestraft; 1822;
drie maanden wegens vechten gezeten te Groningen.
Ingekomen 30 mei 1860 Matthijs Gordner, oud 21 jaar, geboren mei 1839 te Cranenburg in Pruisen
en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal en een
maand wegens bedelarij, ontslagen 29 junij 1863.
Ingekomen 28 junij 1860 Hermanus Arnoldus Boonhof, oud 30 jaar, geboren 16 september 1829 te
Winterswijk en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren
gevangenisstraf wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een kind beneden de vijftien
jaren met gewelddadigheid ondernomen onder verzachtende omstandigheden, ontslagen 29
december 1864. Eerder gestraft; 1853; 1 maand wegens bedelarij gezeten te Zutphen, 1856;
drie maanden wegens bedelarij gezeten te Zutphen.
Ingekomen 28 junij 1860 Reint Jans Hendriksen, oud 22 jaar, geboren 22 maart 1838 te Laren en
aldaar woonachtig, beroep; timmermansknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren gevangenisstraf
wegens 1e diefstal als huis en loonbediende ten nadeele van iemand die zich ten huize zijns
meesters bevond door middel van eenen valsche sleutel, 2e diefstal als loon en huisbediende
ten nadeele zijns meesters onder verzachtende omstandigheden, ontslagen 27 juni 1863.
Ingekomen 20 junij 1860 Simon de Winter, oud 29 jaar, geboren 11 augustus 1830 te Lith,
woonachtig te Tiel, beroep; borstelmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf
wegens toebrengen van slagen en kwetsuren en vernieling van afsluiting, ontslagen 20 junij
1862.

Ingekomen 13 junij 1860 Johan Evers, oud 24 jaar, geboren 27 december 1835 te Hummela,
woonachtig te Zutphen, beroep; bakkersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren gevangenisstraf
wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 13 junij 1862.
Ingekomen 24 april 1860 Hendrik George Lulk, oud 29 jaar, geboren 18 augustus 1830 te Amsterdam
en aldaar woonachtig, beroep; kastenmaker, ongehuwd. Straf; vier jaren gevangenisstraf
wegens diefstal op eene plaats die niet als een bewoond huis is aan te merken of daarmede
gelijk te stellen gepleegd door middel van binnenbraak, ontslagen 27 october 1863.
Ingekomen 28 junij 1860 Simon Hagenaar, oud 27 jaar, geboren 27 september 1832 te Hensbroek,
woonachtig te Haarlemmermeer, beroep; gemeente ontvanger, ongehuwd. Straf; vijf jaren
tuchthuis verwisseld in drie jaren correctiestraf wegens het als gemeente ontvanger
bedrieglijk verduisteren of aan hunne bestemming onttrekken van geld aan de kas van de
gemeente te behorende welke uit hoofde van gemelde post in zijne handen waren boven
een bedrag van drie duizend francen, ontslagen 28 junij 1863.
Ingekomen 18 junij 1860 Christiaan van de Helde, oud 50 jaar, geboren in 1810 te Ede, woonachtig te
Ermelo, beroep; arbeider, gehuwd met Aaltje Dekker, 1 kind. Straf; twee maanden wegens
diefstal en twee jaren wegens twee diefstallen, ontslagen 17 augustus 1862. Eerder gestraft;
1858; zes maanden wegens diefstal gezeten te Arnhem, 1859; een jaar gevangenis wegens
diefstal gezeten te Arnhem.
Ingekomen 28 maart 1860 Johannes van Wanroij, oud 61 jaar, geboren 15 november 1798 te Wamel,
woonachtig te Dreumel, beroep; arbeider, gehuwd met Barbara Ernst, 5 kinderen. Straf; vijf
jaren gevangenisstraf wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 29 september 1864. Eerder
gestraft; 1839; een jaar wegens diefstal gezeten te Arnhem, 1848; twee jaren tuchthuis
wegens diefstal gezeten te Leeuwarden, 1853; een jaar wegens diefstal gezeten te Arnhem,
1855; 5 jaren wegens diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 26 junij 1860 Gerrit Jan Welman, oud 24 jaar, geboren 16 maart 1836 te Amsterdam en
aldaar woonachtig, beroep; schoenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens enkelen
diefstal, ontslagen 26 junij 1862. Eerder gestraft; 1859; een jaar eenzame opsluiting gezeten
te Amsterdam, veroordeeld door de zeekrijgsraad.
Ingekomen 8 julij 1860 Izaak van Kleef, oud 24 jaar, geboren 30 november 1835 te Nieuwland,
woonachtig te Beest, beroep; schoenmaker, gehuwd met Grietje van de Graaf, geen
kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal gepleegd als handswerkman in de werkplaats
zijner meester, ontslagen 8 julij 1862.
Ingekomen 27 junij 1860 Pieter Klaas Blij, oud 22 jaar, geboren 17 mei 1838 te Amsterdam,
woonachtig te Franeker, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; twee jaar wegens diefstal in
dienstbaarheid, ontslagen 27 junij 1862. Eerder gestraft; 1859; een jaar wegens diefstal
gezeten te Leijden.
Ingekomen 27 junij 1860 Hille Pieters Alkema, oud 37 jaar, geboren december 1822 te Franeker,
woonachtig te Hitzum, beroep; timmerman, gehuwd met Marie Sabina Kiggelaar, geen
kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 27 junij 1862. Eerder
gestraft; 1850; vijf jaren tuchthuis wegens diefstal gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 11 julij 1860 Derk Bussink, oud 35 jaar, geboren 24 april 1835 te Misch, woonachtig te
Varssenveld, beroep; wever, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het verradelijke aanvallen
met verwonding, ontslagen 11 julij 1862.

Ingekomen 11 julij 1860 Gerrit Hassink, oud 34 jaar, geboren 20 december 1825 te Vorden en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Hermina Alberdina Rauler, 2 kinderen. Straf;
twee jaren wgens diefstal met braak en inklimming, ontslagen 11 julij 1862. Eerder gestraft;
1854; 3 maanden wegens diefstal gezeten te Zutphen, 1857; 3 weken wegens diefstal
gezeten te Zutphen.
Ingekomen 31 januarij 1860 Peter Seif, oud 18 jaar, geboren 2 februarij 1842 te Cobern in Pruisen en
aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; 1e drie jaar wegens diefstal door
meer dan een persoon bij nacht in een bewoond gebouw door middel van buiten- en
binnenbraak, 2e twee jaar wegens diefstal bij nacht op een bewoond vaartuig door middel
van binnenbraak, ontslagen 4 augustus 1864.
Ingekomen 27 junij 1860 Hendrik Aikens, oud 28 jaar, geboren 24 november 1831 te Nieuw
Scheemda, woonachtig te Wedde, beroep; watermolenaar, gehuwd met Anna Margaretha
Kluckhan, 1 kind. Straf; vier jaren wegens opzettelijke mishandeling waarvan eene ziekte of
beletsel vat te werken het gevolg is geweest voor meer dan twintig dagen, ontslagen 27 junij
1864.
Ingekomen 12 april 1860 Jan Rosschieter, oud 29 jaar, geboren 5 jauarij 1831 te Ilpendam en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Maartje Brouwer, 4 kinderen. Straf; twee jaren
wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op eene plaats die niet als bewoonde
plaats wordt aangemerkt of daarmede gelijkgesteld, ontslagen 12 april 1862.
Ingekomen 12 april 1860 Simon Geugjes, oud 43 jaar, geboren 2 november 1816 te Ilpendam en
aldaar woonachtig, beroep; koopman, gehuwd met Aaltje Bakker, geen kinderen. Straf; twee
jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op eene plaats die niet als
bewoonde plaats wordt aangemerkt of daarmede gelijkgesteld, ontslagen 12 april 1862.
Ingekomen 17 julij 1860 Cornelis Harms Hekkema, oud 21 jaar, geboren in 1839 te Uithuistermeden
en aldaar woonachtig, beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 1e
moedwillige verwonding waaruit een beletsel om te werken is ontstaan voor meer dan
twintig dagen, 2e opzettelijke verbreking van sluiting, 3e het lossen van een vuurwapen op
den openbaren weg te Uithuistermeden zonder vergunning, ontslagen 18 julij 1863. Eerder
gestraft; 1859; 6 maanden eenzame opsluiting wegens mishandeling gezeten te Appingedam.
Ingekomen 20 julij 1860 Gerrit van Broekhuizen, oud 46 jaar, geboren 17 januarij 1814 te Haarlem,
woonachtig te Utrecht, beroep; kleermaker, gehuwd met Johanna de Hes, 2 kinderen. Straf;
drie jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 20 julij 1863. Eerder gestraft; 1857; een jaar
wegens diefstal gezeten te Utrecht.
Ingekomen 23 mei 1860 Hendrik Hakken, oud 33 jaar,geboren 15 december 1826 te Groningen en
aldaar woonachtig, beroep; scheepsjager, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal op den
openbaren weg met geweld en bedreiging, ontslagen 25 november 1863. Eerder gestraft;
1847; 1 maand wegens diefstal ezeten te Groningen, 1850; drie maanden wegens diefstal
gezeten te Groningen, 1855; twee jaar wegens diefstal gezeten te Hoorn, 1859; 6 maanden
wegens vechten gezeten te Appingedam.
Ingekomen 28 maart 1860 Augustinus van den Ende, oud 27 jaar,geboren 11 maart 1833 te
Oudenbosch en aldaar woonachtig, beroep; timmerman, gehuwd met Catharina Koch, 2
kinderen. Straf; drie jaren wegens poging tot diefstal bij nacht in een bewoond huis,
ontslagen 28 maart 1863.

Ingekomen 20 junij 1860 Severinus Nijman, oud 31 jaar, geboren november 1828 te Ambt
Doetinchem, woonachtig te Rheden, beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren
wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 19 junij 1865. Eerder gestraft; 1857; 3 jaren wegens
diefstal gezeten te Hoorn.
Ingekomen 16 junij 1860 Fransiscus Stephanus Lechuijze, oud 26 jaar, geboren 25 julij 1834 te Sluis,
woonachtig te IJzendijke,beroep; timmermansknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
diefstal gepleegd met behulp van inklimming in een bewoond huis, ontslagen 15 junij 1863.
Ingekomen 16 junij 1860 Josephus Couwels, oud 22 jaar, geboren 10 februarij 1838 te Oostburg,
woonachtig te Groede,beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; drie jaar wegens twee
diefstallen gepleegd door middel van een valschen sleutel in een tot bewoning dienende
schuur, ontslagen 15 junij 1863.
Ingekomen 16 junij 1860 Adriaan Roelse, oud 23 jaar,geboren 6 februarij 1837 te Westcapelle en
aldaar woonachtig, broep; dijkwerker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal gepleegd
door middel van binnenbraak in een bewoond huis, ontslagen 15 junij 1863.
Ingekomen 20 april 1860 Pieter Aarnoudse, oud 21 jaar, geboren 5 october 1838 te Oudvossemeer
en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaar wegens het moedwillig
verwonden van iemand waardoor een beletsel van persoonlijken arbeid van meer dan
twintig dagen is veroorzaakt, ontslagen 19 april 1862.
Ingekomen 26 augustus 1860 Willem Carsten, oud 29 jaar, geboren 12 maart 1831 te Leijden,
woonachtig te Ommerschans, beroep; instrumentenslijper, ongehuwd. Straf; vier jaren
wegens diefstal in vereeniging in de aanhorigheid van een bewoond huis, ontslagen 28 mei
1863. Eerder gestraft; 1853; vijf jaar wegens diefstal gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 30 julij 1860 Tebbo Jans Wolthuis, oud 28 jaar,geboren 1 april 1831 te Veendam en
aldaar woonachtig, beroep; schipper, gehuwd met Trijntje Hamminga, 4 kinderen. Straf; twee
jaren wegens het moedwillig toebrengen van een slag waardoor een bloedende wonde is
ontstaan en voorts een beletsel om te werken voor meer dan twintig dagen, ontslagen 30
julij 1862.
Ingekomen 27 julij 1860 Teunis IJspelden, oud 29 jaar, geboren 2 september 1830 te Scheveningen
en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Huivertje den Eijer, 1 kind. Straf; drie
jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 27 julij 1863. Eerder gestraft; 1854; drie jaren
wegens desertie gezeten te Leijden.
Ingekomen 30 mei 1860 Johannes Coenraads Seip, oud 59 jaar, geboren januarij 1801 te Heemden,
woonachtig te Muntendam, beroep; sjouwerman, gehuwd met Geertje Jans Loots, 6
kinderen. Straf; drie jaar wegens diefstal gepleegd bij nacht op de aanhorigheid van een
bewoond huis, ontslagen 30 mei 1863. Eerder gestraft; 1844; 1 maand wegens diefstal, 1845;
2 maanden wegens diefstal gezeten te Assen, 1850; vijf jaren wegens diefstal en bedelarij
gezeten te Hoorn.
Ingekomen 7 augustus 1860 Pieter Onnozel, oud 55 jaar, geboren 24 julij 1805 te Amsterdam en
aldaar woonachtig, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal,
ontslagen 7 augustus 1865. Eerder gestraft; 1818; twee jaren wegens diefstal, gezeten te
Amsterdam, 1823; twee jaren wegens diefstal, gezeten te Haarlem, 1835; acht jaren wegens
diefstal, gezeten te Woerden, 1843; zes jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1848; vijf
jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1854; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.

Ingekomen 7 augustus 1860 Martinus Onderwater, oud 28 jaar, geboren 3 augustus 1832 te
Voorburg, woonachtig te ’s Gravenhage, beroep; huisknecht, gehuwd met Johanna Bosman,
1 kind. Straf; twee jaar wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 7 augustus 1862.
Ingekomen 24 julij 1860 Pieter de Klerk, oud 45 jaar, geboren 31 januari 1815 te Spindel, woonachtig
te Etten, beroep; arbeider, gehuwd met Petronella Dijkers, 4 kinderen. Straf; twee jaren
wegens diefstal bij nacht in de aanhorigheid eener bewoonde huizinge door middel van
buitenbraak en inklimming, ontslagen 24 julij 1862.
Ingekomen 27 julij 1860 Leonard Peerboom, oud 29 jaar, geboren 1 april 1831 te Gulpen, woonachtig
te Heer, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Klaassen, 2 kinderen. Straf; twee jaren
wegens twee opligtingen, ontslagen 27 julij 1862. Eerder gestraft; 1857; zes weken eenzame
opsluiting wegens opligting, gezeten te Maastricht, 1859; twee maanden eenzame opsluiting
wegens diefstal, gezeten te Maastricht, 1860; 2 maanden eenzame opsluiting wegens
diefstal, gezeten te Tongeren.
Ingekomen 29 mei 1850 Gijsbert Kazen, oud 67 jaar, geboren 3 maart 1793 te Papendrecht en aldaar
woonachtig, beroep; klokkenmaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens bedriegelijke
opligting, ontslagen 29 november 1864. Eerder gestraft; 1833; 6 maanden wegens misbruik
van vertrouwen, 1834; 12 maanden wegens misbruik van vertrouwen, 1838; 2 jaren wegens
opligting, 1843; 5 jaar wegens opligting, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 11 julij 1860 Arend Koopman, oud 24 jaar, geboren 12 december 1835 te Oldebroek,
woonachtig te Hattem, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal bij nacht
door meer dan een persoon en door middel van inklimming in de aanhorigheid van een
bewoond huis onder verzagtende omstandigheden, ontslagen 10 julij 1865.
Ingekomen 9 augustus 1860 Jan Gerhard Canninga, oud 22 jaar, geboren 6 november 1837 te
Loppersum, woonachtig te Leek, beroep; olieslagersknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaar wegens
1e diefstal van vee in de weide, 2e eenvoudige diefstal, ontslagen 10 februari 1865.
Ingekomen 22 mei 1860 Hendrik van den Berg, oud 37 jaar, geboren 17 januari 1823 te Haren,
woonachtig te Utrecht, beroep; smelter bij Rijks Munt, gehuwd met Johanna Alida
Bongenaar, 3 kinderen. Straf; drie jaren wegens twee diefstallen door meer dan een persoon
gepleegd in een werkplaats welke eene bewoonde huizinge wordt gelijk gesteld, ontslagen
22 mei 1863.
Ingekomen 22 mei 1860 Hermanus van der Heijden, oud 42 jaar, geboren 16 november 1817 te
Maarssen, woonachtig te Utrecht, beroep; smelter bij Rijks Munt, gehuwd met Maria
Nieuwenhuizen, vier kinderen. Straf; drie jaren wegens twee diefstallen door meer dan een
persoon gepleegd in een werkplaats welke eene bewoonde huizinge wordt gelijk gesteld,
ontslagen 22 mei 1863.
Ingekomen 22 mei 1860 Arnoldus Johannes Gotwald, oud 49 jaar, geboren 5 julij 1811 te Utrecht en
aldaar woonachtig, beroep; smelter bij Rijks Munt, gehuwd met Johanna Volmar, geen
kinderen. Straf; drie jaren wegens twee diefstallen door meer dan een persoon gepleegd in
een werkplaats welke eene bewoonde huizinge wordt gelijk gesteld, ontslagen 22 mei 1863.
Ingekomen 22 mei 1860 Adrianus Beuke, oud 48 jaar, geboren 29 feb 1812 te Utrecht en aldaar
woonachtig, beroep; smelter aan Rijks Munt, gehuwd met Johanna Susanna Servaas, 2
kinderen. Straf; drie jaren wegens twee diefstallen door meer dan een persoon gepleegd in
een werkplaats welke eene bewoonde huizinge wordt gelijk gesteld, ontslagen 22 mei 1863.

Ingekomen 14 augustus 1860 Simon Baggarach, oud 18 jaar, geboren 21 december 1841 te Arnhem
en aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; twee jaren en zes maanden
wegens diefstal gepleegd door middel van inklimming op eene onbewoonde plaats en
diefstal gepleegd door middel van braak en inklimming op een onbewoonde plaats,
ontslagen 10 februarij 1863. Eerder gestraft; 1857; 3 maanden wegens diefstal, gezeten te
Arnhem, 1859; 14 dagen wegens diefstal, gezeten te Arnhem.
Ingekomen 14 augustus 1860 Berend Bromet, oud 18 jaar, geboren in april 1842 te Schonebeek in
Hannover, woonachtig te Arnhem, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens
diefstal gepleegd door middel van braak en inklimming op een onbewoonde plaats,
ontslagen 14 augustus 1862.
Ingekomen 29 februarij 1860 Aalt van de Pol, oud 32 jaar, geboren in 1827 te Ermelo, woonachtig te
Barneveld, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; zeven jaren wegens 1e poging tot
moedwillige doodslag vooraf gegaan door een wanbedrijf welke poging door uiterlijk bedrijf
gebleken hare uitwerking heeft gemist en 2e jagen zonder jagtacte of schriftelijke vergunning
van den eigenaar van het jagtveldt bij feitelijke tegenstand tegen den bevoegde beambte,
ontslagen 30 junij 1866.
Ingekomen 16 augustus 1860 Gerrit Verbrugge, oud 21 jaar, geboren 6 november 1838 te Weesp,
woonachtig te Amsterdam, beroep; cigarenmaker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
enkele diefstal, ontslagen 16 augustus 1863. Eerder gestraft; 1857; 5 maanden celstraf
wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1858; 2 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 16 augustus 1860 Arend Verbrugge, oud 19 jaar, geboren 15 julij 1841 te Weesp,
woonachtig te Amsterdam, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens enkele
diefstal, ontslagen 16 augustus 1863. Eerder gestraft; 1858; 18 maanden wegens diefstal,
gezeten te Rotterdam.
Ingekomen 16 augustus 1860 Hein Hendrik Koning, oud 25 jaar, geboren 16 november 1834 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; bakkersknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren
wegens enkele diefstal, ontslagen 17 februarij 1865. Eerder gestraft; 1853; 4 maanden cel
wegens diefstal gezeten te Amsterdam, 1853; 18 maanden wegens diefstal gezeten te Hoorn,
1856; drie jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn
Ingekomen 23 augustus 1860 Jan Groot, oud 31 jaar, geboren 3 mei 1829 te de Rijp, woonachtig te
Zaandam, beroep; arbeider, gehuwd met Maartje Roelesz, 1 kind. Straf; drie jaren wegens
verwonding en het toebrengen van slagen waar door een ziekte of beletsel van te werken
gedurende minder dan 20 dagen is ontstaan gepleegd met voorbedachten rade en
geleiderslage, ontslagen 23 augustus 1863.
Ingekomen 23 augustus 1860 Cornelis Bleij, oud 30 jaar, geboren 5 december 1829 te Zaandam en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Maria Keijzer, geen kinderen. Straf; twee
jaren wegens verwonding en het toebrengen van slagen waar door een ziekte of beletsel van
te werken gedurende minder dan 20 dagen is ontstaan gepleegd met voorbedachten rade en
geleiderslage, ontslagen 23 augustus 1862.

Ingekomen 23 augustus 1860 Steven van Zeeland, oud 27 jaar, geboren 5 november 1832 te Utrecht,
woonachtig te Amsterdam, beroep; metzelaar, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens
verwonding en het toebrengen van slagen waardoor een ziekte en beletsel van te werken
gedurende minder dan 20 dagen is ontstaan gepleegd met voorbedagte rade en geleider
kage, ontslagen 23 augustus 1862.
Ingekomen 7 september 1860 Gijsbert den Haring, oud 25 jaar, geboren 8 julij 1835 te Zwijndrecht,
woonachtig te Dordrecht, beroep; verwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 1e feitelijken
en geweldadigen wederstand tegen bediende beambten door een persoon zonder wapenen
en 2e geweldadigheden tegen bediende beambten die slechts kwetsing hebben voortgebragt,
ontslagen 7 september 1862.
Ingekomen 17 julij 1860 Alexander Bouchee, oud 70 jaar, geboren 17 maart 1790 te St. Germain,
woonachtig te Nouw, beroep; gepensioneerd veldwachter, gehuwd met Maria Indendaal, 8
kinderen. Straf; twee jaren wegens bij naamloos geschrift bedreigen met den brand te steken
in gebouwen met bevel van eene bepaalde somme gelds op eene aangeduide plaats neder te
leggen, ontslagen 17 julij 1862.
Ingekomen 12 september 1860 Hendrik Pieter Bakker, oud 22 jaar, geboren 30 maart 1838 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens
diefstal bij nacht door middel van inklimming in een bewoond huis, ontslagen 4 junij 1864.
Eerder gestraft; 1852; een jaar wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1853; 6 maanden
wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1854; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te
Rotterdam, 1855; twee jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 4 september 1860 Cornelis Wujgh, oud 20 jaar, geboren 11 julij 1840 te Soest,
woonachtig te Amsterdam, beroep; opperman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 1e
eenvoudige diefstal, 2e diefstal door middel van buitenbraak en inklimming op eene plaats
die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmee wordt gelijk gesteld, 3e diefstal door
middel van buitenbraak op een plaats welke niet als een bewoond huis wordt aangemerkt of
daarmee gelijk gesteld, ontslagen 8 maart 1865. Eerder gestraft; 1854; 6 maanden wegens
diefstal, gezeten te Amsterdam, 1856; twee jaar wegens diefstal, gezeten te Rotterdam,
1859; zes maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam.
Ingekomen 5 september 1860 Abraham van der Hoek, oud 37 jaar, geboren 9 maart 1823 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; koopman, gehuwd met Carolina Scharft, 2
kinderen. Straf; 3 jaren wegens diefstal in een herberg na reeds vroeger tot gevangenisstraf
voor den tijd langer een jaar te zijn veroordeeld geweest, ontslagen 5 september 1863.
Eerder gestraft; 1845; 1 maand wegens mishandeling, gezeten te amsterdam, 1852; een jaar
en een dag wegens opligting, gezeten te Hoorn, 1857; 2 jaar wegens diefstal, gezeten te
Hoorn.
Ingekomen 10 september 1860 Mozes Benjamin Pais. Oud 20 jaar, geboren 12 augustus 1840 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens
drie diefstallen, ontslagen 10 september 1862. Eerder gestraft; 1851; 6 weken celstraf
wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1854; 4 weken celstraf wegens diefstal, gezeten te
Amsterdam, 1854; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1856; 2 jaren wegens
diefstal, gezeten te Rotterdam, 1859; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te Hoorn.

Ingekomen 10 septembe1860 Levie Jacob Honsdrecht, oud 21 jaar, geboren in 1839 te Amsterdam
en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens vier diefstallen,
ontslagen 10 september 1863. Eerder gestraft; 1856; 1 maand celstraf wegens diefstal,
gezeten te Amsterdam, 1857; 13 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1858; 13
maanden wegens diefstal, gezeten te Haarlem.
Ingekomen 27 junij 1860 Gerardus Gerritse, oud 57 jaar, geboren 5 junij 1809 te Didam, woonachtig
te Lexmond, beroep; schoenmaker, gehuwd met Antje Wiltschut, 2 kinderen. Straf; vijf jaren
wegens diefstal en diefstal in loondienstbaarheid, ontslagen 27 junij 1867. Eerdere straf;
1840; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te Woerden, 1850; een jaar wegens opligting, gezeten
te Utrecht, 1855; 18 maanden wegens diefstal en landloperij, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 24 augustus 1860 Philippus Cornelis Kemper, oud 33 jaar, geboren 17 december 1826 te
Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; metselaar, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
bedriegelijke opligting door met gebruikmaking van eene valsche qualiteit zich losse
goederen te hebben doen ter hand stellen en langs dezen weg zich bedrieglijk te hebben
meester gemaakt van eens anders goederen, ontslagen 24 augustus 1863. Eerder gestraft;
1842; 20 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1850; drie jaren wegens diefstal,
gezeten te Hoorn, 1856; drie jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 7 augustus 1860 Jan de Neef, oud 40 jaar, geboren 4 junij 1820 te Rotterdam, woonachtig
te ’s Gravenhage, beroep; boekhouder, gehuwd met Johanna Geertruida Slieker, 5 kinderen.
Straf; twee jaren wegens diefstal jegens een ter huize zijn meesters bij wien hij voor vast loon
diende, ontslagen 7 augustus 1862.
Ingekomen 13 julij 1860 Gerrit de Bas, oud 49 jaar, geboren 21 junij 1811 te Nieuw Loosdrecht,
woonachtig te Oudekerk aan de IJssel, beroep; arbeider, gehuwd met Neeltje Berggraaf, 4
kinderen. Straf; twee jaren wegens drie diefstallen door eenen loonbediende ten nadeele van
zijnen meester gepleegd, ontslagen 13 julij 1862.
Ingekomen 29 junij 1860 Pieter Looman, oud 31 jaar, geboren 7 maart 1829 te Rotterdam en aldaar
woonachtig, beroep; vleeschslager, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het gebruik maken
van drie valsche onderhandsche stukken wetende dat zij valsch waren en diefstal door een
loonbediende ten nadeele van zijns meesters gepleegd, ontslagen 29 junij 1882.
Ingekomen 25 september 1860 Abraham Holsper, oud 44 jaar, geboren 25 december 1815 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwerman, weduwnaar van Trijntje Kools, geen
kinderen. Straf; vijf jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 25 september 1865. 1844; 2
jaar wegens mishandeling, gezeten te Hoorn, 1833; zeekrijgsraad, 5 jaren wegens desertie,
gezeten te Leijden, 1838; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden, 1853; vijf jaren
wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 26 september 1860 Cornelis Boon, oud 31 jaar, geboren 2 april 1829 te Amsterdam en
aldaar woonachtig, beroep; sjouwerman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens enkelen
diefstal, ontslagen 26 september 1863. Eerder gestraft; 1850; 14 dagen wegens diefstal,
gezeten te Amsterdam, 1850; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Alkmaar, 1851; 6 maanden
wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1853; 2 jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn,
1857; drie jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn.

Ingekomen 16 augustus 1860 Gerrit Jan Bekman, oud 43 jaar, geboren 26 december 1817 te
Coevorden en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, weduwnaar van Jantjen Huisjes, 2
kinderen. Straf; vier jaren wegens diefstal en moedwillige verbreking van sluiting, ontslagen
16 augustus 1864. Eerder gestraft; 1835; 1 maand wegens mishandeling, gezeten te Assen,
1836; 6 maanden wegens mishandeling, gezeten te Assen, 1843; 6 maanden wegens het
toebrengen van slagen, bezeten te Hoorn, 1850; 2 jaren wegens mishandeling, gezeten te
Hoorn, 1853; 6 jaren tuchthuis wegens mishandeling, gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 31 julij 1860 Joseph Leenders, oud 36 jaar, geboren 1 junij 1824 te Grave, woonachtig te
Arnhem, gehuwd met Hendrina van Dort, 4 kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal in
dienstbaarheid, ontslag 30 julij 1863. Eerder gestraft; 1846; 10 jaar kruiwagenstraf
[dwangarbeid] wegens insubordinatie, gezeten te Leijden.
Ingekomen 20 september 1860 Jan Willem Klein Kilent, oud 27 jaar, geboren 13 julij 1833 te Laren,
woonachtig te Gorstel, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal bij
nacht in een bewoond huis door middel van inklimming, ontslagen 19 september 1863.
Eerder gestraft; 1854; zes maanden cellulair wegens diefstal, gezeten te Amsterdam.
Ingekomen 11 september 1860 Johannes Klappers, oud 36 jaar, geboren 2 junij 1824 te Halburg,
woonachtig te Arnhem, beroep; arbeider, gehuwd met Wilhelmina Klaassen, 3 kinderen.
Straf; twee jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 10 september 1862.
Ingekomen 5 october 1860 Johannes Buskens, oud 43 jaar, geboren 27 september 1816 te
Rotterdam, woonachtig te Leijden, beroep; kleermaker, gehuwd met Maria Gulig, 3 kinderen.
Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 5 october 1862. Eerder gestraft;
1846; 10 jaar kruiwagenstraf [dwangarbeid] wegens diefstal, gezeten te Leijden.
Ingekomen 26 september 1860 Pieter Mattheus Waalkema, oud 22 jaar, geboren 11 september 1838
te Farnsum en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens
valschheid in onderhandsch geschrift door het namaken van geschrift en handteekening en
het desbewust daarvan gebruik maken, ontslagen 26 september 1862. Eerder gestraft; 1858;
1 jaar celstraf wegens diefstal, gezeten te Groningen.
Ingekomen 27 september 1860 Harm Terwijn, oud 42 jaar, geboren 12 mei 1818 te Groningen,
woonachtig te Hoogezand, beroep; kleermaker, gehuwd met Trijntje Abrahams Weges, 3
kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal, ontslagen 27 september 1862.
Ingekomen 9 october 1860 Arend Koopman, oud 27 jaar, geboren 8 april 1833 te Haarlem en aldaar
woonachtig, beroep; schrijnwerker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal in een
bewoond huis deels door middel van binnenbraak, ontslagen 9 october 1862. Eerder gestraft;
1857; drie jaar kruiwagenstraf [dwangarbeid] wegens diefstal, gezeten te Leijden.
Ingekomen 10 october 1860 Jacobus Florus, oud 43 jaar, geboren in 1817 te Ginniken, woonachtig te
Deventer, beroep; mattenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal en
diefstal van landbouwgereedschappen van den akker, ontslagen 10 october 1862. Eerder
gestraft; 1859; 9 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem.
Ingekomen 5 october 1860 Jan Laserte, oud 30 jaar, geboren 16 januarij 1830 te Norg, woonachtig te
Assen, beroep; polderwerker, gehuwd met Leentje de Jong, 2 kinderen. Straf; twee jaren
wegens bedelarij onder het veinzen van kwetsuren, ontslagen 4 october 1862. Eerder
gestraft; 1853; krijgsraad, 2 jaar wegens desertie, gezeten te Leijden, 1857; 1 maand wegens
diefstal, gezeten te Assen.

Ingekomen 12 october 1860 Theodorus Johannes Rozier, oud 48 jaar, geboren 2 julij 1812 te Leijden,
geboren te Rotterdam, beroep; kok, gehuwd met Helena van Bakel, 4 kinderen. Straf; drie
jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 12 october 1863. 1832; 1 jaar wegens diefstal,
gezeten te Hoorn, 1848; 2 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 20 september 1860 Dirk van Waalwijk, oud 37 jaar, geboren 23 augustus 1823 te Leijden,
woonachtig te Rotterdam, beroep; koopman, gehuwd met Elisabeth van der Laan, 1 kind.
Straf; twee jaren wegens diefstal in een bewoond huis gepleegd door middel van inklimming,
ontslagen 20 september 1862. Eerder gestraft; 1854; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te
Woerden.
Ingekomen 9 october 1860 Roelof van Beem, oud 43 jaar, geboren 16 october 1817 te Utrecht en
aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Johanna Maria Vakker, 1 kind. Straf; twee
jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 9 october 1862. Eerder gestraft; 1853; 1 jaar
wegens vechten, gezeten te Utrecht.
Ingekomen 24 october 1860 Sallie Levi, oud 31 jaar, geboren februarij 1829 te Hoogezand en aldaar
woonachtig, beroep; koopman, gehuwd met Betje Cohen, geen kinderen. Straf; twee jaren
wegens diefstal gepleegd door meer dan een persoon in een bewoond huis, ontslagen 24
october 1862. Eerder gestraft; 1850; 13 maanden wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 24 september 1860 Johannes Hubertus Leenders, oud 23 jaar, geboren 3 januarij 1837 te
Maastricht en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; 1e drie jaren, 2e vijf
jaren, 3e een maand wegens diefstal met valsche sleutel gepleegd op eene plaats die niet als
een bewoond huis kan worden aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, frauduleuze invoer,
moedwillige mishandeling en verwonding waardoor geene ziekte of beletsel om te werken is
ontstaan van meer dan twintig dagen met voorbedachten rade, ontslagen 24 october 1868.
1850; 8 dagen wegens diefstal, gezeten te Maastricht, 1852; 1 maand wegens diefstal,
gezeten te Maastricht, 1853; 2 maanden wegens diefstal, gezeten te Maastricht, 1855; 1 jaar
wegens diefstal, gezeten te Maastricht, 1857; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te
Maastricht, 1859; krijgsraad,: 1 jaar wegens diefstal en desertie, gezeten te Amsterdam.
Ingekomen 3 november 1860 Hendrik Kanon, oud 44 jaar, geboren 1 januarij 1816 te Havelte,
woonachtig te Vledder, beroep; arbeider, gehuwd met Roelofjen Kramers, 3 kinderen. Straf;
twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 3 november 1862. Eerder gestraft; 1855;
een jaar wegens diefstal, gezeten te Assen.
Ingekomen 24 october 1860 Gerrit Schenk, oud 63 jaar, geboren 5 februarij 1797 te eiland Urk,
woonachtig te Rotterdam, beroep; koopman, gehuwd met Dina van Ogten, geen kinderen.
Straf; zes jaren wegens diefstal bedreven bij nacht door drie persoonen in een onbewoond
gebouw door middel van inklimming, buiten- en binnenbraak, ontslagen 24 october 1866.
Eerder gestraft; 1821; vijf jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1849; tien jaren
tuchthuisstraf en 72 uur pronkstelling, gezeten te Woerden.
Ingekomen 16 october 1860 Albert Sietzes Vietsema, oud 22 jaar, geboren 23 april 1838 te
Leeuwarden en aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
poging tot diefstal welke niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke
omstandigheden weerhouden zijnde hare uitwerking daar door heeft gemist, ontslagen 16
october 1863. Eerder gestraft; 1859; zes maanden wegens mishandeling, gezeten te Assen,
1856; drie maanden wegens bedelarij, gezeten te Leeuwarden.

Ingekomen 12 october 1860 Wijcher Bardewee, oud 26 jaar, geboren 24 november 1834 te
Slochteren, woonachtig aan boord Z.M. Wachtschip, beroep; matroos 2e klasse, ongehuwd.
Straf; twee jaren wegens dieverij, ontslagen 11 october 1862.
Ingekomen 10 october 1860 Johannes Carel Niesten, oud 23 jaar, geboren 16 december 1836 te
Leijden en aldaar woonachtig, beroep; marinier 2e klasse, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
het arglistelijk ontvreemden en zich toe eigenen van goederen buiten weten of tegen den wil
van zijne meesters uit hutten, kasten en localen als loontrekkend bediende ten nadeele van
zijne onderscheidene meesters uit een door die meesters bewoond oorlogsvaartuig waarin
hij gewoon was te werken, ontslagen 9 october 1863.
Ingekomen 18 september 1860 Hendrikus van Druten, oud 63 jaar, geboren 1797 te Ellecom,
woonachtig te Arnhem, beroep; visscher, gehuwd met Hendrika van der Linden, 2 kinderen.
Straf; drie jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 17 september 1863. Eerder gestraft;
1847; twee maanden wegens mishandeling, 1848; drie maanden wegens mishandeling, 1849;
acht dagen wegens diefstal, allen gezeten te Zutphen, 1850; een jaar wegens diefstal,
gezeten te Arnhem, 1851; een jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1852; twee jaren
wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 25 september 1860 Jan van Velp, oud 22 jaar, geboren 26 december 1837 te Nijmegen en
aldaar woonachtig, beroep; schildersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren en zes maanden
wegens 1e moedwillige mishandeling en 2e moedwillige verwonding waardoor ziekte of
beletsel van werken van meer dan 20 dagenis ontstaan, ontslagen 23 maart 1863. Eerder
gestraft; 1853; 2 jaren wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1855; 3 maanden wegens
diefstal, gezeten te Nijmegen, 1857; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Arnhem.
Ingekomen 6 september 1860 Willen van Wokhoven, oud 24 jaar, geboren 1836 te St. Oedenrode en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens eenvoudige
diefstal, ontslagen 2 junij 1864. Eerder gestraft; 1856; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te
Hoorn.
Ingekomen 6 september 1860 Hendrik Spaan, oud 32 jaar, geboren 10 mei 1828 te Nuenen,
woonachtig te St. Oedenrode, beroep; wever, gehuwd met Theodora Snoeks, 1 kind. Straf;
drie jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 6 september 1863. Eerder gestraft; 1855; 2
jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 6 september 1860 Hendrikus Raaijmaker, oud 26 jaar, geboren 18 april 1834 te Nuenen,
woonachtig te St. Oederode, beroep; wever, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens eenvoudige
diefstal, ontslagen 6 september 1863. Eerder gestraft; 1855; 3 maanden wegens diefstal,
gezeten te ’s Hertogenbosch, 1856; zes maanden wegens diefstal, gezeten te ’s
Hertogenbosch.
Ingekomen 22 november 1860 Jan Willem Rouwenhorst, oud 32 jaar, geboren 4 junij 1828 te
Hengelo, woonachtig te Zutphen, beroep; landbouwer, gehuwd met Hendrika Blikman, 3
kinderen. Straf; twee jaren wegens medeplichtigheid aan diefstal in dienstbaarheid door het
des bewust heelen en bergen van het gestolene, ontslagen 22 november 1862.
Ingekomen 31 october 1860 Johannes Haarbrink, oud 43 jaar, geboren 15 januarij 1817 te
Diepenveen, woonachtig te Zutphen, beroep; olieslagersknecht, gehuwd met Johanna Helena
Klaassen, 3 kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 31
october 1863.

Ingekomen 6 november 1860 Gerrit Hendrik Bulten, oud 24 jaar, geboren 29 december 1835 te Ambt
Doetinchem, woonachtig te Hummelo in Keppel, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie
jaren wegens diefstal, ontslagen 6 november 1863.
Ingekomen 6 november 1860 Gerrit Vorsselman, oud 35 jaar, geboren 1825 te Oldebroek en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Evertje Zombelt, 1 kind. Straf; twee jaren wegens
diefstal van oogst van den akker, ontslagen 6 november 1862. Eerder gestraft; 1848; 4 dagen
wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1851; 2 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem,
1852; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Arnhem.
Ingekomen 28 september 1860 Pieter Smies, oud 56 jaar, geboren 1 april 1804 te Hoek en aldaar
woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Emont, 1 kind. Straf; twee jaren wegens
diefstal gepleegd bij nacht op de aanhorigheid van een bewoond huis, ontslagen 27
september 1862. Eerder gestraft; 1856; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Assen.
Ingekomen 13 september 1860 Amerie Schaap, oud 46 jaar, geboren 30 mei 1814 te Katwijk,
woonachtig te Sluis in Zeeland, beroep; commissionair, gehuwd met Christina Voest, 1 kind.
Straf; twee jaren wegens het moedwillig toebrengen van slagen, stoten en kwetsuren zonder
dat hierdoor eenigerlei ziekte of beletsel van te werken is ontstaan, ontslagen 12 september
1862.
Ingekomen 6 december 1860 Lourens Landman, oud 50 jaar, geboren 10 september 1810 te
Enkhuizen, woonachtig te Helder, beroep; sjouwer, gehuwd met Catharina Justus, 1 kind.
Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 6 december 1862. Eerder gestraft;
1841; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1856; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te
Alkmaar.
Ingekomen 20 november 1860 Willem Muilenburg, bijgenaamd Jan de Leeuw, oud 26 jaar, geboren
30 mei 1834 te Huren en aldaar woonachtig, beroep; schippersknecht, gehuwd met
Gijsbertje van der Vliet, 2 kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal in dienstbaarheid,
ontslagen 20 november 1862. Eerder gestraft; 1855; 4 maanden wegens vegten, gezeten te
Arnhem, 1856; 3 maanden wegens misbruik van vertrouwen, gezeten te Utrecht.
Ingekomen 14 november 1860 Dirk Bakker, oud 23 jaar, geboren augustus 1837 te Alkmaar en aldaar
woonachtig, beroep; steenbikker, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens feitelijkheid tegen de
eerbaarheid om een meisje beneden de volle vijftien jaren oud met gewelddadigheid
ondernomen uitgevoerd, ontslagen 14 november 1864.
Ingekomen 7 november 1860 Jan Smit, oud 19 jaar, geboren 1841 te Gotlinze, woonachtig te
Appingendam, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal in een bewoond
huis door middel van binnenbraak en drie diefstallen gepleegd in een herberg waar hij zijn
intrek had, ontslagen 7 november 1863.
Ingekomen 21 julij 1860 Adriaan Willemse, oud 27 jaar, geboren 25 april 1833 te Nieuwland,
woonachtig te Middelburg, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; 1e twee jaren, 2e vijf jaren, 3e
vier jaren wegens 1e diefstal door middel van overklimming op de aanhorigheid van een tot
bewoning ingerigt huis, 2e het zonder wapen toebrengen van slagen aan een bedienend
beambte in de uitoefening van zijnen dienst met bloedstorting , 3e medwillige
mishandelingen van verwondingen waardoor geen ziekte of beletsel om te werken is
ontstaan van meer dan 20 dagen met voorbedachten rade, ontslagen 22 januarij 1871.
Eerder gestraft; 1849; 3 dagen wegens diefstal, 1849; 14 dagen wegens mishandeling, 1850;

3 maanden wegens diefstal, 1850; 2 maanden wegens mishandeling, 1851; 3 maanden
wegens diefstal, 1852; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Middelburg, 1853; 2 jaren
wegens mishandeling, gezeten te Hoorn, 1859; 8 maanden wegens landloperij, gezeten te
Middelburg.
Ingekomen 29 augustus 1860 Anthonie Elias Heijer Reeff, oud 52 jaar, geboren 13 october 1808 te
Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; kunstschilder, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
vijf bedriegelijke opligtingen door het met gebruik maken van een valschen naam en door
zich van bedriegelijke middelen te bedienen om het bestaan eener valsche onderneming te
doen gelooven en om hoop te verwekken ten aanzien van eenigen uitslag van zaken zich
doen afgeven van gelden en langs dien weg bedrieglijk zich meester maken van een deel van
eens anders bezittingen, ontslagen 29 augustus 1863. Eerder gestraft; 1857; 3 jaren wegens
opligting, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 6 october 1860 Pieter de Klerk, oud 42 jaar, geboren 7 april 1818 te Grijpkerke,
woonachtig te Middelburg, beroep; arbeider, gehuwd met Jacoba Willemse, 3 kinderen.
Straf; twee jaren wegens twee diefstallen bij nacht door middel van inklimming op de
aanhorigheid van een bewoond huis en diefstal gepleegd bij nacht door middel van
binnenbraak op de aanhorigheid van een bewoond huis en diefstal bij nacht op de
aanhorigheid van een bewoond huis, twee diefstallen door een loonbediende ten nadele van
zijne meesters en twee eenvoudige diefstallen, ontslagen 5 october 1862.
Ingekomen 12 october 1860 Pieter Heites de Boer, oud 25 jaar, geboren 27 maart 1835 te Enkhuizen
en aldaar woonachtig, beroep; touwslager, ongehuwd. Straf; 1e vier jaren en 2e twee jaren en
acht maanden wegens 1e twee misdrijven van opligtibg en 2e opligting, ontslagen 8 junij
1867. Eerder gestraft; 1857; 3 jaren kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden.
Ingekomen 9 october 1860 Caspar Heinrich Krome, oud 38 jaar, geboren 3 maart 1822 te
Hiddenhausen in Pruisen, zonder woonplaats, beroep; wever, ongehuwd. Straf; twee jaren
wegens eenvoudige diefstal, het desbewust gebruiken van een valsche reispas en landloperij,
ontslagen 12 april 1864. Eerder gestraft; 1847; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te Herfort,
1851; 6 maanden wegens vechterij, gezeten te Bieleveld, 1854; 14 dagen wegens vechterij,
gezeten te Herfort.
Ingekomen 11 december 1860 Jan Jacob Rouw, oud 29 jaar, geboren 28 mei 1831 te Nijmegen en
aldaar woonachtig, beroep; letterzetter, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal,
ontslagen 11 december 1862. Eerder gestraft; 1853; 3 maanden wegens bedelarij, gezeten te
Nijmegen, 1857; 14 dagen wegens bedelarij, gezeten te Nijmegen.
Ingekomen 21 november 1860 Martinus Lemmens, oud 29 jaar, geboren 19 october 1831 te Hatert
en aldaar woonachtig, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 1e
moedwillige mishandeling en verwonding en 2e moedwillige verwonding, ontslagen 21
november 1862.
Ingekomen 18 december 1860 Berend Heijer, oud 31 jaar, geboren 18 september 1829 te den Ham
en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens eenvoudige
diefstal, ontslagen 21 junij 1865. Eerder gestraft; 1846; wegens brandstigting veroordeeld tot
de straffe des doods veranderd in 20 jaren , gezeten te Leeuwarden, 1856; 4 jaren wegens
diefstal, gezeten te Hoorn.

Ingekomen 1 october 1860 Klaas Jansz Dekker, oud 26 jaar, geboren 19 november 1834 te
Hoogeveen en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens
diefstal door middel van uitwendige braak in een bewoond huis en aan moedwillige
boetestraffelijke verwonding, ontslagen 1 october 1863.
Ingekomen 15 november 1860 Pieter Harms Andringa, oud 27 jaar, geboren 15 mei 1833 te Sneek en
aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens bedelarij en
landloperij, ontslagen 15 november 1862. Eerder gestraft; 1850; 1 jaar wegens diefstal,
gezeten te Rotterdam, 1857; 30 maanden wegens diefstal, gezeten te Sneek.
Ingekomen 29 november 1860 Johannes Hendrikus Vermeulen, oud 20 jaar, geboren 19 october
1840 te Valkenswaard en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren
wegens diefstal gepleegd als loonbediende jegens zijnen meester en jegens iemand wien hij
niet diende maar die zich in het huis zijnen meester bevond, ontslagen 29 november 1862.
Eerder gestraft; 1857; 8 maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam.
Ingekomen 13 december 1860 Johannes van Heijnsbergen, oud 41 jaar, geboren 29 mei 1819 te
Warmond, woonachtig te Bloemendaal, beroep; arbeider, weduwnaar van Helena de Groot,
geen kinderen. Straf; twee jaren en zes maanden wegens diefstal gepleegd ten nadeele van
zijne meesters bij wie hij in loontrekkende dienst was, ontslagen 10 junij 1863. Eerder
gestraft; 1851; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 18 december 1860 Theodorus de Bruin, oud 42 jaar, geboren 27 augustus 1818 te
Schiedam, woonachtig te Gouda, beroep; horlogiemaker, gehuwd met Johanna Elisabeth
Lammerdina van Dinksteren, 1 kind. Straf; twee jaren wegens misbruik van vertrouwen,
ontslagen 18 december 1862. Eerder gestraft; 1852; 13 maanden wegens misbruik van
vertrouwen, gezeten te Hoorn.
Ingekomen 5 december 1860 Gerrit Wouters, oud 35 jaar, geboren 30 april 1825 te Slijk Ewijk en
aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren en zes maanden wegens
diefstal bij nacht door meer dan een persoon op eene plaats die niet als een bewoond huis
wordt aangemerkt, ontslagen 1 junij 1863. Eerder gestraft; 1850; 6 jaren wegens diefstal,
gezeten te Leeuwarden.
Ingekomen 9 januarij 1861 Jan Pelder, oud 42 jaar, geboren 25 october 1818 te Almenum,
woonachtig te Leeuwarden, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaar en twee maanden
wegens diefstal in een herberg gepleegd door iemand die daar was opgenomen en
eenvoudige diefstal, ontslagen 10 maart 1863. Eerder gestraft; 1857; een jaar kruiwagenstraf
wegens opligting, gezeten te Leijden.
Ingekomen 15 november 1860 Joseph Liethard de Vries, oud 46 jaar, geboren 8 junij 1814 te Hoorn,
woonachtig te Amsterdam, beroep; koopman, gehuwd met Maria Johanna Stefter. Straf; vier
jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 15 november 1864. 1832; 2 jaren wegens diefstal,
gezeten te Leijden, 1839; een jaar wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden, 1841; 2 jaren
wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1851; 2 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1854; 5
jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn.
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