
Stamboek van gevangenen in het Huis van Correctie Hoorn 1860 – 1866.  

Deel 2: 1861. 

Ingekomen 19 december 1860 Frederik Christiaan van der Hagen, oud 20 jaar, geboren 20 januarij 

1841 te Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; banketbakker, ongehuwd. Straf; drie 

jaren wegens diefstal als loontrekkend bediende ten nadeele van zijne meester, ontslagen 19 

december 1863. Eerder gestraft; 1858; 6 weken wegens valschheid in geschrifte, 1859; een 

jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 3 januarij 1861 Renze Luurs Veldman, oud 47 jaar, geboren 2 julij 1813 te Workum, 

woonachtig te Amsterdam, beroep; koopman, gehuwd met Akke Obes Bosma, 3 kinderen. 

Straf; vijf jaren wegens twee enkele diefstallen, ontslagen 7 julij 1865. Eerder gestraft; 1849; 

72 uren ten pronkstellen en 1 jaar tuchthuis, gezeten te Leeuwarden, 1856; 3 jaren wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 9 januarij 1861 Cornelis Hendricus de Boer, oud 21 jaar, geboren 23 februarij 1839 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; schoenmaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

diefstal als loontrekkend bediende ten nadele van zijne meester, ontslagen 13 julij 1865. 

Eerder gestraft; 1855; 4 maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1856; 3 jaren 

wegens diefstal, gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 15 januarij 1861 Barend Baars, oud 42 jaar, geboren 30 januarij 1819 te Femhap en 

Hanover, woonachtig te Amsterdam, beroep; plaatzager, gehuwd met Frederica van Tooren, 

4 kinderen. Straf; twee jaren wegens drie enkelen diefstallen, ontslagen 15 januarij 1863. 

Eerder gestraft; 1843; 3 jaren kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden, 1854; zes 

maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1858; 7 maanden wegens diefstal, gezeten 

te Amsterdam. 

Ingekomen 11 september 1860 Gerrit Jan Eskes, oud 22 jaar, geboren 16 junij 1838 te Doesburg en 

aldaar woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal gepleegd in 

een herberg waarin hij was opgenomen, ontslagen 11 september 1862. Eerder gestraft; 

1857; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1858; 1 jaar wegens diefstal, gezeten 

te Arnhem, 1859; 2 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem. 

Ingekomen 1 november 1860 Gerrit van Setten, oud 18 jaar, geboren 11 november 1842 te 

Rotterdam, woonachtig te Apeldoorn, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 1e 

diefstal in een door middel van inklimming en binnenbraak en 2e eenvoudige diefstal onder 

verzachtende omstandigheden, ontslagen 4 mei 1865.  

Ingekomen 29 december 1860 Hendrik Zeemeling, oud 37 jaar, geboren 23 september 1823 te Velp, 

woonachtig te Arnhem, beroep; olieslagersknecht, gehuwd met Alyda Vermeer, 4 kinderen. 

Straf; twee jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 29 november 1862.  

Ingekomen 23 januarij 1861 Antonius Kuipers, oud 26 jaar, geboren 5 november 1834 te Schaaijk en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal door 

inklimming of inkomen door een opening van onder den grond die niet tot ingang diende op 

eene plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmee gelijk is, ontslagen 23 

januarij 1864. Eerder gestraft; 1849; 8 dagen wegens bedelarij, 1852; 14 dagen wegens 

bedelarij, gezeten te Roermond, 1856; 1 maand wegens landloperij, gezeten te Nijmegen, 

1857; 3 jaren kruiwagennstraf wegens desertie, gezeten te Leijden. 



Ingekomen 28 januarij 1861 Frederik van Nierop, oud 38 jaar, geboren 12 augustus 1822 te                 

’s Gravenhage, woonachtig te Amsterdam, beroep; zonder, weduwnaar van Laura la Reu, 1 

kind. Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 28 januarij 1863. Eerder 

gestraft; 1854; 8 maanden wegens diefstal, gezeten te Hage, 1859; 1 jaar wegens diefstal, 

gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 10 november 1860 Hermanus Harmsen, oud 35 jaar, geboren 24 augustus 1824 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; varensgezel, gehuwd met Alida Margaretha 

Tonjes, 1 kind. Straf; vijf jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 10 november 1863. Eerder 

gestraft; 1836; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1844; 18 maanden 

wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1844; 3 maanden wegens diefstal, 1844; 3 jaren wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn, 1853; 3 maanden wegens opligting, 1853; 4 jaren en negen 

maanden wegens bedriegerijen, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 18 januarij 1861 Willem van Dijkhorst, oud 49 jaar, geboren 12 januarij 1812 te Hoorn en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Sijbrechtje Groen, geen kinderen. Straf; 

twee jaren wegens opligting, ontslagen 18 januarij 1863. Eerder gestraft; 1840; 18 maanden 

wegens opligting, gezeten te Haarlem, 1858; 3 jaar kruiwagenstraf wegens desertie, gezeten 

te Leijden. 

Ingekomen 2 januarij 1861 Joseph Abrahams, oud 18 jaar, geboren 26 augustus 1842 te Linn, 

woonachtig te Amsterdam, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

beursensnijderij of zakkenrollerij, ontslagen 1 januarij 1864.  

Ingekomen 15 junij 1959 Willem Janssen, oud 31 jaar, geboren 29 augustus 1829 te Helden en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal van een 

vrouwenmantel door hem bedreven in een herberg in welke hij was opgenomen, ontslagen 

15 junij 1861. Eerder gestraft; 1847; 8 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 

1854; een jaar wegens diefstal, gezeten te Maastricht. 

Ingekomen 24 december 1860 Willem Philippus Bakker, oud 40 jaar, geboren 4 maart 1820 te 

Rotterdam, woonachtig te ’s Gravenhage, beroep; sjouwer, gehuwd met Anthonia Sophia 

Kok, 4 kinderen. Straf; vier jaren wegens medeplichtigheid aan bedriegelijke opligting en van 

poging tot bedriegelijke opligting, ontslagen 27 junij 1864. Eerder gestraft; 1852; 2 jaar 

wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 27 december 1860 Anthonij Johannes Blom, oud 37 jaar, geboren 7 mei 1823 te Haarlem 

en aldaar woonachtig, beroep; schippersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal 

gepleegd ten nadeele van zijnen meester bij wie hij voor loon in dienst was, ontslagen 27 

december 1862. 

Ingekomen 27 december 1860 Hendrik Scheerman, oud 46 jaar, geboren 6 augustus 1814 te 

Heemskerk, woonachtig te Castricum, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens diefstal, ontslagen 27 december 1862.  

Ingekomen 12 november 1860 Dirk Leeflang, oud 40 jaar, geboren 12 februarij 1821 te Sotermeer, 

woonachtig te Alphen, beroep; schippersknecht, gehuwd met Elisabeth Roetman, 1 kind. 

Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 12 november 1862.  Eerder gestraft; 

1850; een jaar wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage, 1852; twee jaar wegens diefstal, 

gezeten te Hoorn, 1859; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te Hage, 



Ingekomen 24 october 1860 Jacob van Duijn, oud 40 jaar, geboren 3 junij 1820 te Katwijk aan de Rijn, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; koopman, winkelier, gehuwd met Petronella Antonia 

Maria Verzijl, geen kinderen. Straf; zes jaren wegens diefstal bedreven bij nacht door drie 

personen in een onbewoond gebouw door middel van inklimming , buiten en binnenbraak, 

ontslagen 27 april 1866. Eerder gestraft; 1849; 5 jaren tuchthuis, gezeten te Woerden. 

Ingekomen 27 october 1860 Pieter van Dijk, oud 32 jaar, geboren 6 junij 1828 te Alblasserdam en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Maria Huisman, 4 kinderen. Straf; twee 

jaren wegens medepligtigheid aan diefstal van goederen welke aan zijne medebeschuldigde 

als schippers ter vervoering waren toevertrouwd door het des bewust heelen van het 

gestolene, ontslagen 28 october 1862. 

Ingekomen 26 november 1856 Simon Bout, oud 29 jaar, geboren 11 december 1811 te Amsterdam 

en aldaar woonachtig, beroep; timmerman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens enkelen 

diefstal, ontslagen 28 augustus 1861. Eerder gestraft; 1854; 3 maanden wegens diefstal, 

gezeten te Amsterdam, 1855; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 14 december 1860 Daniel Klein, oud 63 jaar, geboren 6 november 1797 te Haaksbergen, 

woonachtig te Gouda, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens eenvoudigen 

diefstal, ontslagen 15 september 1865. Eerder gestraft; 1825; 1 jaar wegens diefstal, gezeten 

te Gouda, 1855; twee jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 2 januarij 1861 Andreas Elias Os, oud 28 jaar, geboren 2 april 1839 te Haren in Hanover, 

woonachtig te Den Ham, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens eenvoudigen 

diefstal en zakkenrollerij, ontslagen 1 januari 1864. Eerder gestraft; 1858; twee jaar wegens 

mishandeling, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 23 mei 1860 Pieter Eerkes, oud 22 jaar, geboren 5 december 1838 te Noordbroek en 

aldaar woonachtig, beroep; boerenknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren en een jaar wegens 

twee bedriegelijke opligtingen en eenvoudigen diefstal, ontslagen 23 mei 1863. 

Ingekomen 19 november 1860 Adriaan Goijaerts, oud 49 jaar, geboren 24 julij 1811 te Tilburg en 

aldaar woonachtig, beroep; timmerman, gehuwd met Allegonda Smarius, 3 kinderen. Straf; 

drie jaren wegens diefstal door iemand bedreven in de herberg waarin hij was opgenomen 

en eenvoudige diefstal, ontslagen 18 november 1863. Eerder gestraft; 1831; 6 maanden 

tuchthuis wegens diefstal, gezeten te ’s Hertogenbosch, 1853; 1 jaar wegens diefstal, gezeten 

te ’s Hertogenbosch, 1857; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te ’s Hertogenbosch. 

Ingekomen 6 februarij 1861 Johannes Angenendt, oud 22 jaar, geboren in 1838 te Herwen, zonder 

vaste woonplaats, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens belediging met 

woorden tegen de arrondissementsrechtbank Nijmegen in de waarneming hare bediening 

strekkende om hare eer of kieschheid aan te tasten, ontslagen 6 februarij 1863. Eerder 

gestraft; 1855; 3 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1856; 3 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Arnhem, 1857; 3 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1858; 

een jaar wegens diefstal, gezeten te Arnhem. 

Ingekomen 6 februarij 1861 Johannes Meeuwen, oud 30 jaar, geboren 30 julij 1830 te Amsterdam, 

woonachtig te Veenhuizen, beroep; stratenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaar en zes 

maanden wegens moedwillige verwonding met voorbedachte raade, ontslagen 5 augustus 

1863. Eerder gestraft; 3 jaren wegens valschheid in geschrifte, gezeten te Hoorn. 



Ingekomen 15 december 1860 Cornelis Antoon Kasdorp, oud 57 jaar, geboren 26 februarij 1804 te 

Embden in Hanover, woonachtig te Leeuwarden, beroep; kies- en tandmeester, gehuwd met 

Antje Posthuma, 6 kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal in een bewoond huis, 

ontslagen 15 december 1862. Eerder gestraft; 1843; 5 jaar wegens verwonding, gezeten te 

Leeuwarden, 1858; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 19 februarij 1861 Arie Marcelis, oud 40 jaar, geboren 1 april 1820 te Sliedrecht en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Neeltje Visser, 3 kinderen. Straf; twee jaren 

wegens diefstal, ontslagen 19 februarij 1863. Eerder gestraft; 1856; 6 weken wegens diefstal, 

gezeten te Gorinchem, 1858; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Gorinchem. 

Ingekomen 31 december 1860 Johannes Gerardus de Bruin, oud 41 jaar, geboren 24 februarij 1820 te  

’s Gravenhage en aldaar woonachtig, beroep; koetsier, weduwnaar van Petronella van Wezel, 

1 kind. Straf; een jaar wegens het moedwillig toebrengen van slagen en trappen waardoor er 

geene ziekte of beletsel om te werken is ontstaan en twee jaar wegens moedwillige 

mishandeling waardoor evenwel geen ziekte of beletsel om te werken langer dan twintig 

dagen is ontstaan, ontslagen 31 december 1863. Eerder gestaft; 1858; 1 maand wegens 

mishandeling, gezeten te ’s Gravenhage, 1859; 4 maanden wegens mishandeling, gezeten te 

’s Gravenhage, 1860; 1 maand wegens mishandeling, gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 8 maart 1861 Jan Tijgelaar, oud 25 jaar, geboren in 1836 te Rotterdam en aldaar 

woonachtig, beroep; stucadoor, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal gepleegd bij 

nacht door meer dan een persoon in een bewoond huis, ontslagen 8 maart 1863. Eerder 

gestraft; 1856; 1 maand wegens opligting, gezeten te Haarlem, 1860; 1 jaar wegens diefstal, 

gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 26 october 1860 Petrus Antonius Beelen, oud 38 jaar, geboren 6 december 1822 te          

’s Gravenhage en aldaar woonachtig, beroep; letterzetter, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 26 october 1862.  

Ingekomen 5 december 1860 Johannes Antonius Blokker, oud 18 jaar, geboren 1 junij 1842 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroe[; huisknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

valschheid en vijf onderhandsche geschriften door het verzinnen van overeenkomsten 

verbintenissen en het namaken van handtekeningen en het des bewust gebruik maken van al 

die valsche stukken, ontslagen 5 december 1865. 1860; 15 maanden wegens mishandeling, 

gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 19 december 1860 Aaron Isaac de Haan, oud 18 jaar, geboren 2 april 1842 te Amsterdam 

en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens enkelen diefstal, 

ontslagen 19 december 1863. Eerder gestraft; 1856; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te 

Rotterdam, 1858; 2 jaren wegens diefstal, gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 23 januarij 1861 Jan Herman Homan, oud 58 jaar, geboren 6 junij 1802 te Loenen a/d 

Vecht, woonachtig te Amsterdam, beroep; kleermaker, gehuwd met Maria Joseph Leeflang, 1 

kind. Straf; vijf jaren wegens drie bedriegelijke opligtingen door het met gebruikmaking van 

eene valsche kwaliteit en bedriegelijke middelen zich doen afgeven van gelden en langs 

danwege bedrieglijk zich meester maken van een anders bezittingen, ontslagen 27 julij 1865. 

Eerder gestraft; 1836; een jaar wegens opligting, gezeten te Amsterdam, 1854; 6 maanden 

wegens opligting, gezeten te ’s Gravenhage. 



Ingekomen 12 februarij 1861 Gijsbertus van der Walle, oud 33 jaar, geboren 29 september 1827 te 

Leijden en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Marijtje Jongeleen, 3 kinderen. 

Straf; twee jaar wegens vijf verschillende diefstallen gepleegd door middel van een valschen 

sleutel in een onbewoond pakhuis, ontslagen 12 februarij 1863. Eerder gestraft; 1855; 2 

maanden wegens mishandeling, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 6 december 1860 Jan Verleeuwen, oud 30 jaar, geboren 23 junij 1830 te Gend, 

woonachtig te Aardenburg, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; twee jaar wegens diefstal 

bedreven door iemand in een herberg opgenomen, ontslagen 6 december 1862. 

Ingekomen 21 februarij 1861 Johannes Kellinghuis, oud 25 jaar, geboren 18 augustus 1835 te 

Bloemendaal en aldaar woonachtig, beroep; bleekersknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren 

wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 25 augustus 1865.  Eerder gestraft; 1850; 6 

maanden wegens opligting, gezeten te Gorinchem, 1859; 1 jaar wegens opligting, gezeten te 

Amsterdam, 1859; 6 maanden wegens opligting, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 29 januarij 1861 Heinrich Braun, oud 27 jaar, geboren 9 februarij 1834 te Memel in 

Pruisen, zonder vaste woonplaats, beroep; zeeman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

diefstal in een bewoond gebouw, ontslagen 29 januarij 1864.  

Ingekomen 5 februarij 1861 Huibertus Schouw, oud 26 jaar, geboren 9 october 1834 te Oud Gastel, 

zonder vaste woonplaats, beroep; polderwerker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens acht 

diefstallen bij nacht in de aanhorigheid van bewoonde huizen, ontslagen 5 februarij 1864. 

Eerder gestraft; 1859; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1859; 6 maanden 

wegens diefstal, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 12 februarij 1861 Hermanus van der Kolk, oud 24 jaar, geboren 20 october 1826 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Antje van Zee, geen 

kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, ontslagen 12 

februarij 1864. Eerder gestraft; 1845; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1849; 5 

jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 12 februarij 1861 Antonie of Teunis Dolderman, oud 26 jaar, geboren 25 april 1834 te 

Deventer en aldaar woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; twee jaar wegens diefstal 

in een bewoond huis, ontslagen 12 februarij 1863. Eerder gestraft; 1859; een jaar wegens 

diefstal, gezeten te Zwolle. 

Ingekomen 20 februarij 1861 Jacob Kaptijn, oud 21 jaar, geboren 9 november 1839 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal door meer 

dan een persoon bij nacht in een bewoond huis, ontslagen 24 augustus 1865. Eerder gestraft; 

1853; 6 maanden wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1854; 13 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Amsterdam, 1855; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 5 maart 1861 Philip Carel Franciscus Pincon, oud 33 jaar, geboren 4 december 1827 te 

Soerabaya, woonachtig te Amsterdam, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; vier jaren 

wegens het moedwillig toebrengen van slagen en stoten gepleegd met voorbedachten rade, 

ontslagen 5 maart 1865. 

Ingekomen 16 februarij 1861 Martinus Rijlart, oud 34 jaar, geboren 26 november 1826 te Rotterdam 

en aldaar woonachtig, beroep; verwer, gehuwd met Johanna Martina Verhagen, 1 kind. Straf; 

twee jaren wegens diefstal bij nacht gepleegd in een  bewoond huis, ontslagen 16 februarij 

1863. 



Ingekomen 31 januarij 1861 Pieter Riem, oud 24 jaar, geboren 1 maart 1837 te Moercapelle en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal van vee uit 

de weide, ontslagen 31 januarij 1864. 

Ingekomen 27 december 1860  Engel Piek, oud 21 jaar, geboren 6 januarij 1840 te Hekelingen en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal in een 

bewoond huis gepleegd met behulp van in- en uitwendige braak, ontslagen 27 december 

1865. 

Ingekomen 28 october 1860  Johannes Fuik, oud 31 jaar, geboren 3 augustus 1829 te Zwijndrecht en 

aldaar woonachtig, beroep; schrijver, gehuwd met Maria Catharina van Leeuwen, 2 kinderen. 

Straf; twee jaren wegens diefstal van goederen welke hem als schipper ter vervoering waren 

toevertrouwd, ontslagen 28 october 1862. Eerder gestraft; 1855; 4 maanden wegens diefstal, 

gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 15 december 1860 Anton Coenraad Lodewijk Peters, oud 21 jaar, geboren 8 januarij 1839 

te Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

diefstal in een bewoond huis met behulp van een valsche sleutel, ontslagen 19 mei 1865.  

Ingekomen 27 februarij 1861 Hendrik Pol, oud 43 jaar, geboren 1817 te Groningen woonachtig te 

Ruinen, beroep; arbeider, gehuwd met Roelofje Harms Bakker, 4 kinderen. Straf; twee jaren 

wegens diefstal, ontslagen 26 februarij 1863. Eerder gestraft; 1846; 5 jaar wegens diefstal, 

gezeten te Leeuwarden, 1852; 5 jaar wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 21 februarij 1861 Jacob Withuiper, oud 32 jaar, geboren 27 september 1828 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Catharina Geertruida 

Berkely, geen kinderen. Straf; twee jaren , dertien maanden wegens eenvoudigen diefstal, 

alsvooren, ontslagen 16 maart 1864. Eerder gestraft; 1845; 1 jaar wegens opligting, gezeten 

te Hoorn, 1855; 18 maanden wegens poging tot diefstal, gezeten te Hoorn, 1859; 13 

maanden wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage, 1860; 1 maand wegens diefstal, gezeten 

te Rotterdam. 

Ingekomen 28 october 1860 Cornelis Fuijk, oud 28 jaar, geboren 18 junij 1832 te Zwijndrecht en 

aldaar woonachtig, beroep; schipper, gehuwd met Antje de Wit, 3 kinderen. Straf; twee jaren 

en zes maanden wegens diefstal van goederen welke aan hem als schipper ter vervoering 

waren toevertrouwd en ontkoming uit eene gevangenis door middel van uitbreken, 

ontslagen 26 april 1863. Eerder gestraft; 1853; 1 maand wegens mishandeling, gezeten te 

Dordrecht, 1855; 1 maand wegens mishandeling, gezeten te Dordrecht. 

Ingekomen 1 februarij 1861 Albert Paling, oud 30 jaar, geboren 1830 te Hazerswoude, woonachtig te 

’s Gravenhage, beroep; koopman, gehuwd met Catharina Kaffa. Straf; vier jaren wegens 

opligting, ontslagen 1 februarij 1865. Eerder gestraft; 1856; twee jaren kruiwagenstraf 

wegens diefstal, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 12 maart 1861 Jochem Jochems, oud 40 jaar, geboren 12 julij 1820 te Nijkerk, wonachtig 

te Garderen, beroep; arbeider, gehuwd met Hanna van der Heijden, geen kinderen. Straf; 

drie jaren wegens twee eenvoudige diefstallen, ontslagen 12 maart 1864. Eerder gestraft; 

1853; 6 jaren wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden, 1860; 3 maanden wegens diefstal, 

gezeten te Arnhem. 



Ingekomen 5 maart 1861 Willem Vos, oud 35 jaar, geboren julij 1825 te Brummen en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Clara Carolina German, geen kinderen. Straf; vier 

jaren wegens zes eenvoudige diefstallen, ontslagen 5 maart 1865. 

Ingekomen 8 maart 1860 Jan Sanders Uiterwijk, oud 46 jaar, geboren 17 mei 1814 te Meppel, 

woonachtig te Genemuiden, beroep; aannemer van publieke werken, gehuwd met Niesje 

Koopmans, 5 kinderen. Straf; twee jaar wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 8 maart 1862.  

Ingekomen 20 februarij 1861 Jan Wolters Meester, oud 32 jaar, geboren 20 junij 1828 te Zuidbroek, 

woonachtig te Muntendam, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal bij 

nacht in een bewoond huis en misbruik van vertrouwen, ontslagen 20 februarij 1864.  Eerder 

gestraft; 1851; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1857; 3 jaren wegens diefstal, 

gezeten te Hoorn, 1860; 3 maanden wegens desertie, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 28 maart 1861 Cornelis van Holsteijn, oud 34 jaar, geboren 26 mei 1826 te Naaldwijk, 

zonder vaste woonplaats, beroep; bleekersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

bedriegelijke opligting en twee jaren wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 27 maart 

1865. Eerder gestraft; 1854; 1 jaar wegens opligting, gezeten te ’s Gravenhage, 1858; 1 jaar 

wegens opligting, gezeten te ’s Gravenhage, 1858; 6 maanden wegens opligting, gezeten te 

Utrecht. 

Ingekomen 28 maart 1861 Gerrit van IJzendoorn, oud 42 jaar, geboren 8 maart 1819 te 

Waardenburrg, woonachtig te Kralingen, beroep; arbeider, gehuwd met Geertje Mugge, 8 

kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal met braak op een plaats die niet als een bewoond 

huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 28 maart 1863. Eerder gestraft; 

1849; 3 jaar wegens diefstal, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 19 februarij 1861 Cornelis Westerveld, oud 19 jaar, geboren 2 junij 1842 te Soesterberg 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht 

in een bewoond huis, ontslagen 19 februarij 1864. Eerder gestraft; 1860; 6 weken wegens 

mishandeling, gezeten te Utrecht. 

Ingekomen 30 maart 1861 Albert Blok, oud 31 jaar, geboren 1830 te Schildwolde, woonachtig te 

Uithuizen, beroep; arbeider, gehuwd met Corneliske Hartog, 2 kinderen. Straf; twee en een 

half jaar wegens 1e moedwillige mishandeling, 2e eenvoudige diefstal, ontslagen 30 

september 1863. Eerder gestraft; 1850; 3 maanden wegens mishandeling, gezeten te 

Appingedam, 1859; 9 maanden wegens mishandeling, gezeten te Appingedam. 

Ingekomen 27 september 1860 Josephus Johannes Christianus van Roer, oud 20 jaar, geboren 30 

junij 1840 te Gouda, woonachtig te Klundert, beroep; surnameraar der posterijen, 

ongehuwd. Straf; vier jaren wegens het verduisteren en weg maken van akten en bescheiden 

die hem agent of commies van de Hooge Regering zijnde ter zake van zijnen postwaren 

overgegeven, ontslagen 27 september 1864. 

Ingekomen 26 maart 1861 Pieter Goedhart, oud 20 jaar, geboren 5 julij 1840 te Medemblik en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal bij nacht in een 

bewond huis, ontslagen 27 september 1864. Eerder gestraft; 1857; 6 weken wegens diefstal, 

gezeten te Amsterdam, 1859; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

 



Ingekomen 2 april 1861 Karel Schreuder, oud 30 jaar, geboren 6 october 1830 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal van 

goederen hem als voorman ter vervoer toevertrouwd, ontslagen 4 october 1864. Eerder 

gestraft; 1856; 1 jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1857; 3 jaren wegens diefstal, 

gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 17 april 1861 Harriet Popkes Douma, oud 55 jaar, geboren 15 januarij 1806 te Angum, 

woonachtig te Groningen, beroep; arbeider, gehuwd met Trijntje Japiks Bijl, 3 kinderen. Straf; 

vijf jaren wegens twee eenvoudige diefstallen, ontslagen 17 april 1866. Eerder gestraft; 1849; 

vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 7 maart 1861 Pieter Huis, oud 41 jaar, geboren 30 november 1819 te Groningen en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Aaltje Siertema, geen kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon gepleegd op eene plaats die 

niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 7 maart 1863. 

Eerder gestraft; 1841; 6 jaren kruiwagenstraf wegens insurbordinatie, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 7 maart 1861 Cornelis Leeninga , oud 33 jaar, geboren 13 october 1827 te Groningen en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Antje Borgman, 1 kind. Straf; drie jaren 

wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon gepleegd op eene plaats die niet als 

bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 7 maart 1864.  Eerder 

gestraft; 1839; 7 jaren wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1846; 2 jaren wegens 

verwonding, gezeten te Hoorn, 1850; 5 jaren kruiwagenstraf wegens insurbordinatie, gezeten 

te Leijden. 

Ingekomen 17 januarij 1861 Arend Beer, oud 28 jaar, geboren 22 januarij 1833 te Aekamp, 

woonachtig te Scheemda, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal van 

vee uit de weide, ontslagen 19 october 1864. 

Ingekomen 9 april 1861 Jan van der Kamp, oud 54 jaar, geboren 27 januarij 1807 te Avenhorn en 

aldaar woonachtig, beroep; timmerman, gehuwd met Alijntje Broeninkmeert, 2 kinderen. 

Straf; twee jaren wegens opligting tien malen gepleegd en eenvoudige diefstal, ontslagen 9 

april 1863. 

Ingekomen 2 april 1861 Bernardus Bartels, oud 50 jaar, geboren 2 maart 1811 te Groessen en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Wilhelmina Stienissen, 4 kinderen. Straf; twee 

jaren wegens diefstal gepleegd bij nacht door meer dan een persoon door middel van 

buitenbraak en inklimming op eene plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of 

daarmeede gelijkgesteld, ontslagen 2 april 1863. 

Ingekomen 2 april 1861 Jan Hakfoort, oud 22 jaar,  geboren november 1838 te Groessen en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren en zes maanden wegens diefstal 

gepleegd bij nacht door meer dan een persoon door middel van buitenbraak en inklimming 

op eene plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmeede gelijkgesteld, 

ontslagen 29 september 1863. 

Ingekomen 5 april 1861 Martinus Raapmakers, oud 38 jaar, geboren 25 januarij 1823 te Uden, 

woonachtig te Haarlemmermeer, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Feijen, geen 

kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht in de aanhoorigheid van een bewoond 

huis, ontslagen 5 april 1864. 



Ingekomen 18 april 1861 Wouter van den Hoek, oud 41 jaar, geboren 19 october 1819 te Apeldoorn 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Femmetje Goossens, 5 kinderen. Straf; 

drie jaren wegens het onder eede afleggen van eene valsche getuigenis in eene correctionele 

zaak ten voordeele van eenen beklaagde onder verzachtende omstandigheden, ontslagen 17 

april 1864.  

Ingekomen 11 april 1961 Jacobus Flocke, oud 39 jaar, geboren 24 mei 1821 te Sloten, woonachtig te 

Wormerveer, beroep; zonder, weduwnaar van Johanna Schonewel, geen kinderen. Straf; 

twee jaren wegens medepligtigheid aan diefstal in dienstverband door het gestolene 

desbewust te hebben weggevoerd, geheeld en geborgen, ontslagen 11 april 1863. 

Ingekomen 27 maart 1861 Gradus Brouwer, oud 26 jaar, geboren 30 maart 1834 te Gent en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens moedwillige verwonding 

waar door geene ziekte noch beletsel om te werken van meer dan 20 dagen is veroorzaakt 

met voorbedachten rade en geleider lage, ontslagen 27 maart 1863. Eerder gestraft; 1858; 3 

maanden wegens mishandeling, gezeten te Nijmegen. 

Ingekomen 12 maart 1861 Willem Christiaan Bievink, oud 48 jaar, geboren 19 februarij 1813 te 

amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; tapper, gehuwd met Wilhelmna Catharina Haak, 

zes kinderen. Straf; zes jaren en acht maanden wegens medepligtigheid aan enkel diefstal, 

ontslagen 9 augustus 1867. Eerder gestraft; 1840; 18 maanden wegens opligting, gezeten te 

Hoorn, 1853; 7 jaren wegens opligting, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 24 januarij 1861 Humann Westhoven, oud 40 jaar, geboren 16 julij 1820 te Ouddorp, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; arbeider, gehuwd met Anna Maria Weld, 1 kind. Straf; 

twee jaren wegens twee diefstallen in dienstbaarheid door eenen loonbediende ten nadeele 

van zijnen meester gepleegd , ontslagen 24 januarij 1863. 

Ingekomen 7 februarij 1861 Friedrich Jacob Schneider, oud 24 jaar, geboren 5 augustus 1836 te 

Gernsheim Hessen Darmstad en aldaar woonachtig, beroep; schippersknecht, ongehuwd. 

Straf; twee jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 7 februarij 1863.  

Ingekomen 5 april 1861 Hendricus Antonius van der Broek, oud 28 jaar, geboren 6 october 1832 te 

Deel, woonachtig te Rotterdam, beroep; brandersknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

diefstal bij nacht in een bewoond huis, ontslagen 5 april 1864. Eerder gestraft; 1852; 2 jaren 

kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden, 1858; een jaar wegens diefstal, gezeten 

te ’s Hage. 

Ingekomen 11 april 1861 Johann Gaal Fiege, oud 65 jaar, geboren 11 junij 1795 te Meissen in Sanen, 

woonachtig te Harderwijk, beroep; klederenmaker, gehuwd met Elisabeth Dons, 2 kinderen. 

Straf; drie jaren wegens valschheid in een autentiek en openbaar geschrift gepleegd door het 

veranderen van een verklaring die deze wedermoetten houden en doen blijken onder 

verzachtende omstandigheden, ontslagen 10 april 1864.  

Ingekomen 25 april 1861 Hein of Hendricus Hoere, oud 19 jaar, geboren februarij 1842 te Zutphen en 

aldaar woonachtig, beroep; soldaat, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal door meer 

dan een persoon in een bewoond huis zijnde eene herberg waarin hij was opgenomen onder 

verzachtende omstandigheden, ontslagen 24 april 1864.  

 



Ingekomen 25 april 1861 Hendrik van Veelen, oud 23 jaar, geboren 11 januarij 1838 te Zutphen en 

aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal door meer 

dan een persoon in een bewoond huis zijnde eene herberg waarin hij was opgenomen onder 

verzachtende omstandigheden, ontslagen 24 april 1864.  

Ingekomen 9 augustus 1860 Cornelis van Paesschen, oud 27 jaar, geboren 10 augustus 1833 te 

Vlissingen en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaar en zes 

maanden wegens het zonder wapenen moedwillig toebrengen van slagen en stoten en eene 

verwonding die bloedstorting heeft veroorzaakt aan bedienende beambten in de uitoefening 

hunner dienst en diefstal uit de werkplaatsen en pakhuizen zijnen meester, ontslagen 5 

februarij 1863.  

Ingekomen 25 april 1861 Willem Overzee, oud 67 jaar, geboren 4 maart 1794 te Middelburg en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, weduwnaar van Helena Jonk, geen kinderen. Straf; drie 

jaren wegens diefstal in dienstbaarheid en misbruik van vertrouwen, ontslagen 25 april 1864. 

Eerder gestraft; 1818; drie jaren wegens opligting, gezeten te Middelburg. 

Ingekomen 11 april 1861 Hendrikus Pietersen, oud 25 jaar, geboren 7 november 1835 te 

Steenbergen en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

twee diefstallen beide gepleegd bij nacht in de aanhorigheid eener bewoonde behuizinge, 

ontslagen 11 april 1863. Eerder gestraft; 1855; een jaar wegens diefstal, gezeten te ’s 

Hertogenbosch. 

Ingekomen 26 februarij 1861 Arie van den Berg, oud 39 jaar, geboren 16 augustus 1821 te Nieuwer 

Amstel, woonachtig te Amsterdam, beroep; schoenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 26 februarij 1863. Eerder gestraft; 1846; drie jaren 

wegens desertie, gezeten te Leijden, 1855; 6 weken wegens mishandeling, gezeten te 

Amsterdam, 1857; 3 jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 16 april 1861 Gerrit Jan Rensink, oud 47 jaar, geboren 15 januarij 1814 te Varsseveld en 

aldaar woonachtig, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens enkelen 

diefstal, ontslagen 16 april 1864. Eerder gestraft; 1856; een jaar eenzame opsluiting wegens 

diefstal, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 20 maart 1861 Gerrit Jan Derksen, oud 58 jaar, geboren, 1802 te Oosterbeek en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Geertruid Plat, 3 kinderen. Straf; acht 

maanden wegens landloperij en een jaar wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 15 

november 1862. Eerder gestraft; 1842; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1845; 

6 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1846; 6 maanden wegens diefstal, gezeten 

te Arnhem, 1847; 4 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1850; 3 jaren wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn, 1858; 18 maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem. 

Ingekomen 19 maart 1861 Marten Jans Veenstra, oud 44 jaar, geboren, 3 januarij 1817 te 

Jiegerwoude, woonachtig te Jubbega, beroep; arbeider, gehuwd met Antje Wiebes de Vries, 

zes kinderen. Straf; een jaar wegens diefstal van twee bijenkorven met honing en twee jaar 

wegens diefstal van vier bijenkorven gepleegd bij nacht door twee personen op eenen plaats 

die niet als bewoonde huizinge wordt aangemerkt of daarmede gelijksgesteld, ontslagen 19 

maart 1864. Eerder gestraft; 1857; een maand wegens diefstal, gezeten te Heereveen , 1859; 

drie maanden wegens mishandeling, gezeten te Heereveen. 



Ingekomen 23 april 1861 Fokke Johannes de Jager, oud 39 jaar, geboren 24 augustus 1821 te Jubbega 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Lietske Jans de Vent, 7 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal van vier bijenkorven gepleegd bij nacht door twee personen op 

eenen plaats die niet als bewoonde huizinge wordt aangemerkt of daarmede gelijksgesteld, 

ontslagen 23 april 1863. Eerder gestraft; 1851; 6 weken wegens diefstal, gezeten te 

Heereveen, 1854; een maand wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 17 april 1861 Lambert Krulman, oud 23 jaar, geboren 4 maart 1838 te Zwartsluis en 

aldaar woonachtig, beroep; schippersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie maanden 

wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 15 julij 1863. Eerder gestraft; 1858; twee jaren 

wegens diefstal, gezeten te Zwolle. 

Ingekomen 1 februarij 1861 Cornelis van den Berg, oud 23 jaar, geboren 9 februarij 1838 te 

Hoogmade, woonachtig te Hazerswoude, beroep; arbeider, gehuwd met Anna Catharina 

Heiker, 1 kind. Straf; vier jaren wegens medepligtigheid aan bedriegelijke opligting, ontslagen 

1 februarij 1865. Eerder gestraft; 1859; een maand wegens diefstal, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 5 februarij 1861 Jan Christoffel Wallee, oud 24 jaar, geboren 27 junij 1836 te Leijden en 

aldaar woonachtig, beroep; varensgezel, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal in 

loondienstbaarheid door een knecht ten nadeele van zijn meester gepleegd, ontslagen 5 

februarij 1863.  

Ingekomen 11 april 1861 Cornelis van der Geer, oud 43 jaar, geboren 13 december 1817 te Voorburg 

en aldaar woonachtig, beroep; bleekersknecht, gehuwd met Sophia Schoenmakers, 1 kind. 

Straf; twee jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis gepleegd, ontslagen 11 april 

1863. Eerder gestraft; 1850; 2 jaar wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 22 mei 1861 Josephus Pieter van der Watering, oud 45 jaar, geboren 3 junij 1816 te 

Woms, woonachtig te Antwerpen, beroep; wevrr, weduwnaar van Elisabeth Sartoe, 4 

kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal, ontslagen 22 mei 1864.  

Ingekomen 19 februarij 1861 Willem Klaassen, oud 22 jaar, geboren 18 november 1839 te Mierlo en 

aldaar woonachtig, beroep; landbouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens moedwillige 

verwonding geenerlei ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt 

hebbende, ontslagen 19 februarij 1863.  

Ingekomen 11 maart 1861 Heinrich Bartels, oud 27 jaar, geboren 15 october 1833 te Emmerik en 

aldaar woonachtig, beroep; schippersknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal bij 

nacht in een bewoond schip, ontslagen 11 maart 1864. Eerder gestraft; 1858; drie jaar 

wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage. 

- 

Ingekomen 14 mei 1861 Jacobus Cornelis Westendoop, oud 30 jaar, geboren 11 september 1830 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; schoenmaker, ongehuwd. Straf; zes jaar en acht 

maanden wegens enkelen diefstal, ontslagen 13 julij 1867. Eerder gestraft; 1840; twee jaren 

wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1845; vier jaren wegens diefstal, gezeten te 

Rotterdam, 1852; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1858; drie jaren wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn. 

 



Ingekomen 25 april 1861 Nicolaas Voorrips, oud 51 jaar, geboren 9 februarij 1810 te Rotterdam, 

woonachtig te ’s Gravenhage, beroep; koetsier, gehuwd met Johanna van Chartelot, geen 

kinderen. Straf; twee jaren wegens bedriegelijke opligting en dertien maanden wegens 

bedriegelijke opligting, ontslagen 20 mei 1864. Eerder gestraft; 1857; twee jaren wegens 

opligting, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 22 mei 1861 Lodewijk Sleuring, oud 28 jaar, geboren 9 julij 1832 te Zwolle en aldaar 

woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; 32 maanden wegens bedelarij onder het 

veinzen van eene krankte en het moedwillig toebrengen van slagen kwetsuren en stoten, 

ontslagen 7 januarij 1864. Eerder gestraft; 1852; een jaar wegens diefstal, gezeten te 

Arnhem, 1853; twee jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1857; acht maanden wegens 

diefstal, gezeten te Arnhem, 1859; acht maanden wegens verzet tegen beambten, gezeten te 

Utrecht. 

Ingekomen 28 mei 1861 Jan Klijn, oud 57 jaar, geboren 27 october 1803 te Lage Zwaluwe, 

woonachtig te Nieuw Lekkerland, beroep; arbeider, weduwnaar van Belia van Klees, geen 

kinderen. Straf; twee jaren en acht maanden wegens misbruik van vertrouwen, ontslagen 23 

januarij 1864. Eerder gestraft; 1839; een jaar wegens diefstal, gezeten te Gorinchem, 1840; 

zeven maanden wegens mishandeling, gezeten te Dordrecht, 1844; 18 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn, 1850; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1856; een jaar 

wegens diefstal, gezeten te Gorinchem. 

Ingekomen 8 mei 1861 Pieter van der Wielen, oud 50 jaar, geboren 24 maart 1811 te Texel, 

woonachtig te Nieuwediep, beroep; sjouwer, gehuwd met Neeltje Verband, 11 kinderen. 

Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond gebouw, ontslagen 8 mei 1864. 

Eerder gestraft; 1858; een jaar eenzame opsluiting wegens moedwillige doodslag. 

Ingekomen 26 maart 1861 Jan van der Voort, oud 30 jaar, geboren 3 october 1830 te zwolle, 

woonachtig te Nieuwediep, beroep; marinier, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens valschheid 

in twee authentieke publieke geschriften door het namaken van handteekeningen, 

medepligtigheid aan valschheid in die authentieke publieke geschriften door het veranderen 

van verklaringen welke de acten moesten inhouden en doen blijken en zulks door het 

desbewust van die valschheid zich bedienen van die valsche acten, ontslagen 26 maart 1864. 

Ingekomen 29 mei 1861 Teunis Roest, oud 37 jaar, geboren 13 augustus 1823 te Werkendam en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Antonia de Haan, 3 kinderen. Straf; twee 

jaar wegens poging tot eenvoudige diefstal en poging tot diefstal bij nacht door meer dan 

een persoon op eene plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk 

gesteld, ontslagen 29 mei 1863.  

Ingekomen 29 mei 1861 Anthoni van der Stelt, oud 64 jaar, geboren 16 augustus 1797 te Werkendam 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Neeltje Masbergen, geen kinderen. 

Straf; vier jaren wegens poging tot diefstal bij nacht door meer dan een persoon op eene 

plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 29 

mei 1865. Eerder gestraft; 1829; 17 jaren tuchthuis, gezeling en brandmerk en 1 jaar wegens 

diefstal en ontvluchting uit de gevangenis. 

 

 



Ingekomen 12 junij Adam Zevenbergen, oud 49 jaar, geboren 2 januarij 1812 te Poortugal en aldaar 

woonachtig, beroep; timmerman, gehuwd met Anna Bos, geen kinderen. Straf; twee jaren 

wegens vier eenvoudige diefstallen en diefstal met inklimming op eene plaats die niet als een 

bewoond wordt aangemerkt, ontslagen 12 junij 1863. Eerder gestraft; 1853; een jaar wegens 

diefstal, gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 11 junij Anthoni Slieghout, oud 33 jaar, geboren 2 september 1827 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal bij nacht 

door meer dan een persoon op eene plaats welke niet als een bewoond huis wordt 

aangemerkt, ontslagen 4 junij 1866. Eerder gezeten; 1846; 3 jaren wegens diefstal, gezeten 

te Hoorn, 1850; 2 jaar wegens verwonding, gezeten te Hoorn, 1853; 7 jaren wegens diefstal 

en verwonding, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 5 junij 1861 George Zwanenburg, oud 19 jaar, geboren 4 februarij 1842 te Ouder Amstel, 

woonachtig te Amsterdam, beroep; cigarenmaker, ongehuwd. Straf; drie jaar wegens diefstal 

met braak en inklimming op een niet bewoonde plaats, ontslagen 5 junij 1864. Eerder 

gestraft; 1857; 20 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 6 mei 1861 Frederik Willemsen, oud 36 jaar, geboren 21 maart 1825 te Arnhem en aldaar 

woonachtig, beroep; kleermaker en behanger, gehuwd met Hermina ten Hennepe, 1 kind. 

Straf; twee jaar wegens moedwillige mishandeling en verwonding van zijne wettige moeder 

waaruit ziekte en beletsel van te werken gedurende meer dan 20 dagen is ontstaan, 

ontslagen 7 mei 1863.  

Ingekomen 31 mei 1861 Hendrik Geschiere, oud 18 jaar, geboren 25 september 1842 te Zoutelande 

en aldaar woonachtig, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal in 

dienstbaarheid, ontslagen 31 mei 1864.  

Ingekomen 31 mei 1861 Marinus IJzelenberg, oud 55 jaar, geboren 9 april 1816 te Haamstede, 

woonachtig te Zoutelande, beroep; timmerman, gehuwd met Cornelia Jobse, 4 kinderen. 

Straf; vier jaren wegens medepligtigheid aan diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 2 

december 1864.  

Ingekomen 21 mei 1861 Abraham Hartog, oud 57 jaar, geboren 14 april 1804 te Baarle nassau, 

woonachtig te Tilburg, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

medepligtigheid aan diefstal van een handwerkman in de werkplaats zijns meesters door 

desbewust het gestolene te hebben geheeld, ontslagen 21 mei 1863.  

Ingekomen 11 november 1860 Peter Schuhman, oud 35 jaar, geboren 21 december 1825 te Keulen 

en aldaar woonachtig, beroep; pianomaker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens twee 

valschheid in authentieke en publieke geschriften door het namaken van hendtekeningen en 

2e aan het desbewust gebruik maken dier valsche geschriften, ontslagen 4 december 1862.  

Ingekomen 11 junij 1861 Geurt Verhaaf, oud 45 jaar, geboren 20 augustus 1815 te Arnhem, 

woonachtig te Utrecht, beroep; metzelaarsknecht, weduwnaar van Aaltje van der Kooi. Straf; 

twee jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, ontslagen 11 junij 1863. Eerder 

gestraft; 1839; zes maanden wegens diefstal, gezeten te Arnhem. 

 

 



Ingekomen 11 junij 1861 Hendricus Baljet, oud 21 jaar, geboren 1 januarij 1840 te Utrecht en aldaar 

woonachtig, beroep; mandenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal in een 

bewoond huis door middel van inklimming, ontslagen 11 junij 1863. Eerder gestraft; 1856; 

zes weken wegens diefstal, gezeten te Utrecht, 1859; een jaar eenzame opsluiting wegens 

diefstal, gezeten te Utrecht. 

Ingekomen 17 april 1861 Jan Bos, oud 50 jaar, geboren 19 junij 1811 te Sleen en aldaar woonachtig, 

beroep; arbeider, gehuwd met Geesje Jager, 5 kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal, 

ontslagen 15 april 1866. Eerder gestraft; 1845; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te 

Leeuwarden. 

Ingekomen 20 juni 1861 Hendrik Antonius Swart, oud 61 jaar, geboren 19 junij 1800 te Nijmegen, 

woonachtig te Leerdam, beroep; haarwerker, weduwnaar van Antonia Knuiver, 1 kind. Straf; 

drie jaren wegens drie opligtingen, ontslagen 20 junij 1864. Eerder gestraft; 1822; 9 jaren 

wegens diefstal, gezeten te Vilvorde, 1833; 2 jaren wegens desertie, gezeten te Leijden, 

1848; 3 jaren wegens opligting, gezeten te Hoorn, 1852; 5 jaren wegens diefstal, gezeten te 

Woerden, 1859; 6 maanden wegens opligting, gezeten te Utrecht, 1860; 6 maanden eenzame 

opsluiting wegens opligting, gezeten te Utrecht. 

Ingekomen 14 maart 1861 Hendrik Maas, oud 47 jaar, geboren 22 januarij 1814 te Middelburg en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, weduwnaar van Lena Bruin, 2 kinderen. Straf; twee 

jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 13 maart 1863.  

Ingekomen 12 april 1861 Andries Wouterse, oud 24 jaar, geboren 7 junij 1937 te Middelburg, 

woonachtig te Heinkeszand, beroep; smidsknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

diefstal gepleegd in een bewoond huis door middel van een valsche sleutel en het door 

eenen smid namaken of vervalschen van sleutels, ontslagen 11 april 1863.  

Ingekomen 29 april 1861 Govert van der Peijl, oud 20 jaar, geboren junij 1841 te Veuzen en aldaar 

woonachtig, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens vier diefstallen allen 

gepleegd bij nacht in bewoonde huizen, ontslagen 28 april 1864.  

Ingekomen 17 junij 1861 Hendrik van Wanrooij, oud 45 jaar, geboren 6 januarij 1816 te Loon op 

Zand, woonachtig te Oosterhout, beroep; koopman, gehuwd met Catharina van Lang, 8 

kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal, ontslagen 17 junij 1863. Eerder gestraft; 1855; 

een jaar wegens diefstal, gezeten te ’s Hertogenbosch. 

Ingekomen 4 junij 1861 Pieter Berkman, oud 20 jaar, geboren 6 julij 1841 te Amsterdam en aldaar 

woonachtig, beroep; smidsknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht door 

meer dan een persoon op eene niet bewoonde plaats door middel van overklimming en 2e 

enkelen diefstal, ontslagen 4 junij 1864. Eerder gestraft; 1859; 3 maanden wegens diefstal, 

1860; een jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 18 junij 1861 Johannes Fredericus ter Koele, oud 18 jaar, geboren 18 december 1842 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; slepersknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren 

wegens enkelen diefstal, ontslagen 18 junij 1864. Eerder gestraft; 1856; 13 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Amsterdam, 1859; een jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 7 julij 1861 Banks Hayes Beeltje, oud 47 jaar, geboren 21 maart 1814 te Noordwolde, 

woonachtig te Ommerschans, beroep; schaapherder, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

lastering, ontslagen 7 julij 1863.  



Ingekomen 23 mei 1861 Stavero Christeo, oud 22 jaar, geboren 1839 te Naplia in Italie, woonachtig 

te Brielle, beroep; matroos, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens moedwillige verwonding 

waardoor eene ziekte en beletsel van persoonlijken arbeid van meer dan 20 dagen is 

ontstaan, ontslagen 23 mei 1864.  

Ingekomen 13 junij 1861 Johannes van Leeuwen, oud 28 jaar, geboren 4 september 1832 te 

Aarlanderveen, woonachtig te Leijden, beroep; schipper, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens diefstal als schipper van zaken hem als zoodanig toevertrouwd, ontslagen 13 junij 

1863.  

Ingekomen 13 junij 1861 Hendrik Fredrik Vernes, oud 32 jaar, geboren 31 julij 1828 te Dordrecht, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; schipper, gehuwd met Hendrika Dirksen, drie kinderen. 

Straf; twee jaren wegens diefstal als schipper van zaken hem als zoodanig toevertrouwd, 

ontslagen 13 junij 1863.  

Ingekomen 17 mei 1861 Adrianus Verdam, oud 36 jaar, geboren 3 mei 1925 te Muiden, woonachtig 

te Amsterdam, beroep; schippersknecht, gehuwd met Jansje van der Voort, 2 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal door een schippersknecht van goederen die hem als zoodanig 

waren toevertrouwd, ontslagen 17 mei 1863.  

Ingekomen 17 mei 1861 Pieter Spruit, oud 35 jaar, geboren 15 april 1826 te Utrecht, woonachtig te 

Amsterdam, beroep; schippersknecht, gehuwd met Christina Cornelia Donk, geen kinderen. 

Straf; twee jaren wegens medepligtigheid van diefstal van goederen die hem als 

schippersknecht waren toevertrouwd door een gedeelte van het gestolene te helen en te 

verbergen wetende dat het van misdrijf afkomstig was, omtslagen 17 mei 1863.  

Ingekomen 26 julij 1861 Willem Bijl, oud 32 jaar, geboren 24 augustus 1828 te Franeker en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens gewelddadigheden tegen 

een bedienend beambte in de uitoefening zijner functie welke verwonding hebben 

veroorzakt, ontslagen 26 julij 1863.  

Ingekomen 25 julij 1861 Masuerus van der Kolk, oud 39 jaar, geboren 9 mei 1822 te Kampen en 

aldaar woonachtig, beroep; wever, gehuwd met Adriana Johanna Munsterman, geen 

kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 25 julij 1863. Eerder 

gestraft; 1861’zes maanden wegens diefstal, gezeten te Zwolle. 

Ingekomen 13 julij 1861 Antonie Groeneweg, oud 40 jaar, geboren 24 october 1820 te Numansdorp 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Maria Kleinendorst, 2 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens negen wanbedrijven van eenvoudige diefstallen en aan een wanbedrijf 

van diefstal gepleegd door een loonbediende ten nadeele van zijn meester, ontslagen 13 julij 

1863.  

Ingekomen 11 julij 1861 Arie Mortier, oud 28 jaar, geboren 17 december 1832 te ’s Gravenhage en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal bij nacht in 

een bewoond huis en twee jaren wegens het moedwillig aangrijpen en het moedwillig 

toebrengen van een slag aan Gerard Hohenwalt die daardoor echter gene ziekte of beletsel 

tot werken heeft ondervonden, ontslagen 11 junij 1865. Eerder gestraft; 1854; drie jaren 

kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden, 1858; twee jaren wegens diefstal, 

gezeten te Hoorn. 

 



Ingekomen 27 junij 1861 Johannes Christiaan Knoppers, oud 25 jaar, geboren 22 julij 1836 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; smidsknecht, gehuwd met Wouterina van 

Schoneveld, geen kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een 

persoon in een ter bewoning bestemd huis met behulp van buitenbraak, ontslagen 27 junij 

1863.  

Ingekomen 27 junij 1861 Johannes Knoppers, oud 55 jaar, geboren 20 december 1805 te 

Aarlanderveen, woonachtig te Rotterdam, beroep; smid, gehuwd met Hendrika Tollenaar, 7 

kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon gepleegd in 

een ter bewoning bestemd huis met behulp van buitenbraak, ontslagen twee jaren wegens 

diefstal gepleegd bij nacht door meer dan een persoon op een plaats die niet als bewoond 

huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 23 junij 1864.  

Ingekomen 20 junij 1861 Harmanus Nobel, oud 31 jaar, geboren 25 februarij 1830 te Bergambacht, 

woonachtig te Vreeswijk, beroep; koopman, gehuwd met Hendrika van der Meent, geen 

kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal gepleegd bij nacht door meer dan een persoon op 

een plaats die niet als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 

20 junij 1864. Eerder gestraft; 1847; een jaar wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1849; 

twee jaar wegens diefstal, gezeten te Woerden, 1856; drie jaren wegens diefstal, gezeten te 

Hoorn. 

Ingekomen 6 julij 1861 Teunis Harskamp, oud 34 jaar. Geboren 3 october 1826 te Maarsbergen, 

woonachtig te IJsselstein, beroep; arbeider, gehuwd met Grietje Etelveen, 3 kinderen. Straf; 

vier jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon in de aanhorigheid eener 

bewoonde huizinge door middel van binnenbraak, 2e diefstal bij nacht door meer dan een 

persoon gepleegd op eene plaats die niet als bewoonde huizinge wordt aangemerkt of 

daarmede gelijk gesteld, ontslagen 6 julij 1865.  

Ingekomen 27 junij 1861 Jan Tellegen, oud 47 jaar, geboren maart 1814 te Nijbroek, woonachtig te 

Heerde, beroep; arbeider, gehuwd met Wilhelmina Kelder, 9 kinderen. Straf; drie jaren 

wegens medepligtigheid aan twee diefstallen gepleegd bij nacht door middel van 

binnenbraak en inklimming in bewoonde huizen , door het desbewust helen en verbergen 

van het gestolene onder verzachtende omstandigheden, ontslagen 26 junij 1865.  

Ingekomen 19 junij 1861 Johannes Jansen, oud 50 jaar, geboren 11 augustus 1811 te Hatert, 

woonachtig te Nijmegen, beroep; arbeider, gehuwd met Christina van Deijl, 6 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 19 junij 1863. Eerder gestraft; 1850; een 

jaar wegens verzet tegen beambten, gezeten te Arnhem, 1850; een jaar wegens opligting, 

gezeten te Arnhem. 

Ingekomen 18 junij 1861 Peter van Zuuk, oud 24 jaar, geboren 14 december 1837 te Epe en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Dina van Mossel, 1 kind. Straf; twee jaren 

wegens diefstal gepleegd door middel van buitenbraak en inklimming op een plaats die niet 

als bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 18 junij 1863. 

Eerder gestraft; 1843; vier jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 10 julij 1861 Johan Koestert, oud 38 jaar, geboren 8 december 1822 te Borculo, 

woonachtig te Deventer, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Alant, 2 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens het moedwillig toebrengen van kwetsuren aan een dienstdoend 

beambte, ontslagen 10 julij 1863.  



Ingekomen 18 julij 1861 Roelof van Winsheijm, oud 35 jaar, geboren 22 november 1825 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; boekhouder, gehuwd met Gerritje Roskam, 1 

kind. Straf; drie jaren wegens diefstal als loontrekkend bediende ten nadeele van zijn 

meester, ontslagen 18 julij 1864.  

Ingekomen 11 julij 1861 Wilhelmus Franciscus Klutz, oud 23 jaar, geboren 25 junij 1838 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; broodbakker, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens 

vijf bedriegelijke opligtingen door het met gebruikmaking van valsche kwaliteiten zich doen 

afgeven van goederen en langs dien weg bedrieglijk zich meester maken van een deel van 

een anders bezittingen, ontslagen 11 julij 1865. Eerder gestraft; 1855; vier maanden wegens 

diefstal, gezeten te Amsterdam, 1856; 13 maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 

1860; een jaar wegens opligting, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 5 april 1861 Willem Gerrits Stegman, oud 31 jaar, geboren 2 februarij 1830 te 

Krommenie, woonachtig te Alphen, beroep; schippersknecht, weduwnaar van Aaltje Leguit, 1 

kind. Straf; vier jaren en twee jaren wegens 1e valschheid in een onderhanddruk geschrift dor 

verziering van overeenkomsten en verbintenissen en het namaken van handtekeningen en 2e 

het gebruik maken van dat valsche stuk en twee bedriegelijke opligtingen, ontslagen 7 

october 1865. Eerder gestraft; 1852; een jaar wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1857; 

een jaar wegens opligting, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 1 augustus 1861 Hendrik van der Mei, oud 40 jaar, geboren 16 mei 1821 te Workum en 

aldaar woonachtig, beroep; timmerman, gehuwd met Foekje Martens Hofstra, 1 kind. Straf; 

twee jaren wegens diefstal in dienbaarheid, ontslagen 31 julij 1862.  

Ingekomen 17 junij 1861 Jan Roeland, oud 22 jaar, geboren 17 maart 1839 te Schimmen en aldaar 

woonachtig, beroep; kleermaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal door meer dan 

een persoon door middel van braak in een onbewoonde plaats, ontslagen 17 junij 1866. 

Eerder gestraft; 1852; een dag, gezeten te Maastricht, 1855; vijf jaren wegens diefstal, 

gezeten te Rotterdam. 

Ingekomen 17 junij 1857 Johan Hendrik Drusing, oud 36 jaar, geboren 14 februarij 1825 te 

Harderwijk en aldaar woonachtig, beroep; kleermaker, gehuwd met Sara Maria Elisabeth de 

Rooij, 3 kinderen. Straf; twee jaren plus vier jaren wegens 1e vernieling van afsluiting, 2e 

feitelijk en gewelddadig verzet tegen bediende beambten in functie door een persoon met 

wapenen gepleegd, 3e belediging met woorden tegens bediende beambte in functie, 4e het 

toebrengen van slagen aan bediende beambte in functie waaruit bloedstorting is ontstaan 5e 

moedwillige vernieling van eens anders roerend goed, ontslagen 16 junij 1862. Eerder 

gestraft; 1843; 3 maanden wegens insubordinatie, gezeten in Surabaya, 1855; twee jaren 

wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 6 februarij 1861 Pieter Jongeleen, oud 42 jaar, geboren 18 augustus 1818 te 

Hillegondsberg, woonachtig te Kralingen, beroep; matroos 2e klasse, ongehuwd. Straf; twee 

jaren wegens diefstal in de woning waar hij gewoon was te werken, ontslagen 6 februarij 

1863.  

 

 

 



Ingekomen 8 augustus 1861 Adam Johannes van Logteren, oud 44 jaar, geboren 27 september 1816 

te Koevorden, woonachtig te Ommerschans, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; vijf jaren 

wegens strafbare poging tot het plegen van bedachtelijke moedwillige gewelddadigheden en 

verwonding op eenen bedienende beambtenaar of agent van de openbare macht in de 

uitoefening zijner functien voorts het moedwillig toebrengen van een slag aan een bedienend 

beambtenaar of agent van de openbare magt in de uitoefening zijner functien, ontslagen 17 

september 1865.  

Ingekomen 2 julij 1861 Frederik de Vries, oud 44 jaar, geboren 28 december 1816 te Dokkum, 

woonachtig te Ommerschans, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; ; twee jaren wegens het 

moedwillig toebrengen van slagen die bloedstorting hebben veroorzaakt aan burgers met 

een openbare dienst belast onder of ter gelegenheid van de waarneming hunner dienst, 

ontslagen 2 julij 1863.  

Ingekomen 2 julij 1861 Henrie Gessel, oud 40 jaar, geboren 7 september 1820 te Groningen, 

woonachtig te Ommerschans, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het 

moedwillig toebrengen van slagen die bloedstorting hebben veroorzaakt aan burgers met 

een openbare dienst belast onder of ter gelegenheid van de waarneming hunner dienst, 

ontslagen 2 julij 1863. Eerder gestraft; 1858; vier maanden wegens vegterij, gezeten te 

Assen. 

Ingekomen 7 augustus 1861 Johannes Harmen Schouten, oud 27 jaar, geboren 7 april 1834 te 

Munster Meppen in Hanover, woonachtig te Ommerschans, beroep; scharenslijper en 

mandenmaker, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het moedwillig toebrengen van slagen 

die bloedstorting hebben veroorzaakt aan burgers met eene openbare dienst belast onder of 

ter gelegenheid van de waarneming hunner dienst, ontslagen 7 augustus 1863.  

Ingekomen 23 julij 1861 Gerrit Jan van Eijkel, oud 38 jaar, geboren 26 augustus 1823 te Zutphen, 

woonachtig te Velp, beroep; verwersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal 

door een handwerksman in de winkel van zijne meester, ontslagen 23 julij 1863. Eerder 

gestraft; 1859; een jaar wegens diefstal, gezeten te Arnhem. 

Ingekomen 25 julij 1861 Jan Harmen Leunk, oud 22 jaar, geboren 2 januarij 1839 te Markelo en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens moedwillige 

verwonding, ontslagen 25 julij 1863.  

Ingekomen 15 mei 1861 Pieter Blok, oud 36 jaar, geboren 19 november 1824 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; smid, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens enkelen diefstal, 

ontslagen 15 mei 1864. Eerder gestraft; 1855; een jaar wegens diefstal, gezeten te 

Amsterdam. 

Ingekomen 24 april 1861 Hans Poepjen, oud  28 jaar, geboren 31 mei 1833 te Oldermarkt, 

woonachtig te Amsterdam, beroep; marinier, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens valschheid 

in twee authentieke en publieke geschriften door het namaken van handtekeningen, 

ontslagen 24 april 1864. Eerder gestraft; 1856; drie jaren kruiwagenstraf wegens diefstal, 

gezeten te Leijden.  

 

 



Ingekomen 31 mei 1861 Antonius Johannes van Anrae, oud 20 jaar, geboren 19 maart 1841 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; broodbakkersknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren 

wegens 1e valschheid in vier onderhandse geschriften door het verzinnen van verbintenissen 

en in het namaken van handtekeningen in 2e het des bewust gebruik maken van de valsche 

stukken en opligting, ontslagen 31 mei 1866.  Eerder gestraft; 1858; zes maanden wegens 

valschheid in geschrifte, gezeten te Amsterdam, 1860; zes maanden wegens diefstal, gezeten 

te Amsterdam. 

Ingekomen 23 april 1861 Hendrik Swen, oud 22 jaar, geboren 11 september 1838 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens diefstal door meer 

dan een persoon in een bewoond gebouw, ontslagen 23 april 1865. Eerder gestraft; 1857; zes 

weken wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 1859; drie jaren wegens diefstal, gezeten te 

Hoorn. 

Ingekomen 29 julij 1861 Zuul Chardonnans, oud 32 jaar, geboren 11 julij 1829 te Freijburg in 

Zwitserland, woonachtig te Leijden, beroep; smid, ongehuwd. Straf twee jaren wegens 

diefstal bij nacht op een bewoonde plaats, ontslagen 29 julij 1863. Eerder gestraft; 1854;  vijf 

jaren wegens diefstal, gezeten te Woerden, 1860; een jaar wegens vechten, gezeten te 

Assen, 1860; drie maanden wegens vechten, gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 6 augustus 1861 Jan Driessen, oud 30 jaar, geboren 1830 te Oosterhout en aldaar 

woonachtig, beroep; schippersknecht, weduwnaar van Johanna van Dijk, 3 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal in loondienstbaarheid, ontslagen 6 augustus 1863.  

Ingekomen 30 julij 1861 Hendrik van Gend, oud 37 jaar, geboren 24 junij 1824 te Loenen, woonachtig 

te Arnhem, beroep; arbeider, gehuwd met Guurtje Nijland, geen kinderen. Straf; drie jaren 

wegens medeplichtigheid aan diefstal in dienstbaarheid door het bewust heelen en 

verbergen van het gestolene, ontslagen 30 julij 1864.  

Ingekomen 20 augustus 1861 Ferdinand Bous, oud 50 jaar, geboren 31 augustus 1811 te Arnhem en 

aldaar woonachtig, beroep; huisschilder, weduwnaar van Wilhelmina Meis, geen kinderen. 

Straf; drie jaren wegens 1e feitelijkheid tegen een bedienend beambte in functie waardoor 

bloedstorting is ontstaan, 2e dergelijke feitelijkheid met bloedstorting tegen eene burger met 

een openbare dienst belast, 3e rebellie door een persoon zonder wapenen, 4e belediging met 

woorden van bedienende beambte in functie, 5e gewelddadigheid tegen dergelijke 

beambten, ontslagen 20 augustus 1864. Eerder gestraft; 1836; zes maanden wegens 

mishandeling, gezeten te Arnhem, 1857; 2 ½ jaar wegens mishandeling, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 20 augustua 1861 Nicolaas van Zon, oud 49 jaar, geboren 28 april 1812 te Schiedam, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, weduwnaar van Neeltje van Kampen, geen 

kinderen. Straf; twee jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 20 augustus 1863. Eerder 

gestraft; 1860; een maand wegens diefstal, gezeten te Rotterdam. 
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Ingekomen 20 augustus 1861 Pieter de Jong, oud 36 jaar, geboren 17 april 1825 te Rotterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Retje van de Velde, geen kinderen. Straf;  

Ingekomen 11 mei 1861 Arie Kramer, oud 36 jaar, geboren 1825 te Bergschenhoek, woonachtig te 

Rotterdam, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf;  



Ingekomen 13 augustus 1861 Egbert Hopster, oud 21 jaar, geboren 1 junij 1840 te Avereest, 

woonachtig te de Wijk in Drente, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf;  

Ingekomen 12 augustus 1861 Frans Bolms, oud 21 jaar, geboren 21 mei 1840 te Maastricht en aldaar 

woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf;  

Ingekomen 20 augustus 1861 Leendert de Boom, oud 33 jaar, geboren 27 julij 1828 te Moordrecht, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, gehuwd met Elisbabeth Sak, 1 kind. Straf;  

Ingekomen 20 augustus 1861 Hendrik Roelof Dalmaijer, oud 31 jaar, geboren 29 augustus 1830 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, weduwnaar van Maria Dirks, geen 

kinderen. Straf;  

Ingekomen 20 augustis 1861 Arij Magdalenus Prim, oud 37 jaar, geboren 11 december 1823 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Catharina Haneger, 2 

kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal in loondienstbaarheid, ontslagen 20 augustus 

1863.  

Ingekomen 28 augustus 1861 Johannes Breur, oud 35 jaar, geboren 9 april 1826 te Watergraafsmeer, 

woonachtig te Rotterdam, beroep; sjouwer, gehuwd met Anna Aletta Dekeling, 3 kinderen. 

Straf; vier jaren wegens enkelen diefstal, ontslagen 1 maart 1865.  

Ingekomen 4 september 1861 Johannes de Clerk, oud 41 jaar, geboren 3 februarij 1820 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; opperman, weduwnaar van Wijnanda de Clerk. 

Straf; zes jaren en acht maanden wegens bedriegelijke opligtingen door het met gebruik 

maken van eener valsche kwaliteit zich doen afgeven van goederen en langs dien weg 

bedrieglijk zich meester maken van een deel van eens anders bezittingen, ontslagen 1 mei 

1868. Eerder gestraft; 1840; een jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1844; zeven jaren, 

gezeten te Woerden, 1855; vijf jaren wegens opligting, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 21 augustus 1861 Johann George Asteroth, oud 28 jaar, geboren 5 april 1833 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; verwer, ongehuwd. Straf; vier jaren wegens 

diefstal in een bewoond huis door middel van eenen valsche sleutel , vijf diefstallen gepleegd 

door eenen loonbediende ten nadele van personen zich bevindende in het huis van zijnen 

meester, zes diefstallen door een loonbediende ten nadele zijner meester en bedriegelijke 

opligting door het met gebruik maken van eenen valsche kwaliteit zich doen afgeven van 

losse goederen en zich langs dien weg meester maken van een deel van eens anders 

bezittingen, ontslagen 21 augustus 1865.  

Ingekomen 3 september 1861 Simon Korver, oud 57 jaar, geboren 23 september 1804 te Zijbecarspel 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Neeltje van Baar, 5 kinderen. Straf; vier 

jaren wegens medepligtigheid aan twee diefstallen bij nacht door meer dan een persoon in 

de aanhorigheid van een bewoond huis , door het desbewust helen en verbergen van het 

gestolene en enkelen diefstal, ontslagen 7 maart 1865.  

Ingekomen 3 september 1861 Christoffel Gijsbertus Sluijter, oud 52 jaar, geboren 27 februarij 1809 

te Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; behanger, gehuwd met Elisabeth Brouwer, 3 

kinderen. Straf; twee jaren wegens opligting en misbruik van vertrouwen, ontslagen 3 

september 1863.  

 



Ingekomen 29 maart 1860 Johannes Broekman, oud 40 jaar, geboren 31 december 1820 te ’s 

Gravenzande, woonachtig te ’s Gravenhage, beroep; matroos 1e klasse, ongehuwd. Straf; vijf 

jaren wegens desertie in vredestijd en diefstal in een bewoond huis, ontslagen 29 september 

1864. Eerder gestraft; 1850; drie jaren wegens desertie en verzet tegen zijne meerdere. 

Ingekomen 7 september 1861 Johannes Franciscus van Poorten, oud 47 jaar, geboren 4 october 1814 

Schoonedijke, woonachtig te Hoofdplaat, beroep; arbeider, weduwnaar van Cornelia Bak, 2 

kinderen. Straf; twee jaren wegens diefstal gepleegd bij nacht op de aanhorigheid van een 

bewoond huis met behulp van inklimming, ontslagen 6 september 1863. Eerder gestraft; 

1851; een jaar wegens diefstal, gezeten te Middelburg. 

Ingekomen 5 september 1861 Adrianus Jutte, oud 36 jaar, geboren 5 september 1825 Delft en aldaar 

woonachtig, beroep; geweermaker, gehuwd met Johanna Nieuwpoort, 5 kinderen. Straf; drie 

jaren wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 5 september 1864.  

Ingekomen 12 september 1861 Jan Hermanus Banning, oud 45 jaar, geboren 27 februarij 1816 te 

Sneek en aldaar woonachtig, beroep; zonder, gehuwd met Hyke Steenstra, 1 kind. Straf; drie 

jaren wegens diefstal door iemand die in de woning waarin hij gestolen heeft gewoon was te 

werken, ontslagen  12 september 1864.  

Ingekomen 5 september 1861 Jacobus Engels, oud 46 jaar, geboren 14 december 1814 te Arnhem en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Johanna Antonia Arnold, 5 kinderen. Straf; 

drie jaren wegens 1e gewelddadigen en feitelijken wederstand tegen in functie zijnde 

bedienende beambten door meer dan 3 en minder dan 20 ongewapende personen, 2e 

gewelddadigheid welke kwetsuring heeft veroorzaakt  en het 3e door woorden beledigen van 

een in functie zijnde beambte, ontslagen 4 september 1864.  

Ingekomen 24 september 1861 Cornelis Onnozel, oud 58 jaar, geboren 24 september 1803 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

enkelen diefstal, ontslagen 28 maart 1866. Eerder gestraft; 1819; 18 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Amsterdam, 1821; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Amsterdam, 

1825; acht jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1834; acht jaren wegens diefstal, gezeten 

te Hoorn, 1841; acht jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1856; twee jaren wegens 

diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 17 september 1861 Abraham Zadok Nunes Carvalho, oud 40 jaar, geboren 21 junij 1821 

te Amsterdam, woonachtig t eLonden, beroep; koopman, gehuwd met Grietje Aron de Haas, 

3 kinderen. Straf; vijf jaren wegens vier bedriegelijke opligtingen, ontslagen 21 maart 1866. 

Eerder gestraft; 1844; een jaar en een maand wegens opligting, gezeten te Haarlem, 1856; 

drie jaren wegens opligting, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 1 mei 1861 Fokke Duursema, oud 26 jaar, geboren 15 april 1835 te Oldehove, zonder 

vaste woonplaats, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens enkelen diefstal, 

ontslagen 1 mei 1863.  

Ingekomen 29 julij 1861 Johannes Gravendaal, oud 29 jaar, geboren 5 mei 1832 te Utrecht en aldaar 

woonachtig, beroep; koperslager, gehuwd met Wilhelmina Fenne, 1 kind. Straf; drie jaren 

wegens drie diefstallen bij nacht door meer dan een persoon in de aanhorigheid eener 

bewoonde behuizinge gepleegd, ontslagen 29 julij 1864.  

 



Ingekomen 25 september 1861 Cornelis Hendriks, oud 42 jaar, geboren 20 junij 1919 te Nijmegen en 

aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Sophia Grevenbroek, geen kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op eene plaats die niet als 

eene bewoonde behuizinge wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 25 

september 1863. Eerder gestraft; 1850; zes weken wegens diefstal, gezeten te Nijmegen, 

1857; drie maanden wegens mishandeling, gezeten te Nijmegen. 

Ingekomen 25 september 1861 Johannes Hoebach, oud 27 jaar, geboren 5 october 1834 te Nijmegen 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal bij 

nacht door meer dan een persoon op eene plaats die niet als eene bewoonde behuizinge 

wordt aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 25 september 1863. Eerder gestraft; 

1858; twee jaren kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 25 september 1861 Gradus Jacobs, oud 37 jaar, geboren 2 april 1824 te Nijmegen en 

aldaar woonachtig, beroep; verwersknecht, gehuwd met Catharina Evers, 2 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 25 september 1863. Eerder gestraft; 1846; 

een jaar wegens diefstal, gezeten te Arnhem, 1851; 15 maanden wegens diefstal, gezeten te 

Hoorn, 1856; drie jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 30 april 1861 Anton Joseph Papke, oud 45 jaar, geboren 22 september 1816 te Dantzig in 

Pruisen, woonachtig te Zaandam, beroep; weesvader, gehuwd met Alijda Catharina Raff, 

geen kinderen. Straf; vijf jaren wegens feitelijk vergrijp tegen de zeden door zijn werk te 

maken om de onzedelijkheid van meisjes beneden den ouderdom van 21 jaren op te wekken 

en te bevorderen gepleegd door een persoon met het opzigt over haar belast, ontslagen 30 

april 1866.  

Ingekomen 19 september 1861 Johannes van Hemert, oud 40 jaar, geboren 7 november 1820 te 

Dussen, woonachtig te Delft, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal 

gepleegd in een logement of slaapstede waar hij intrek had, ontslagen 19 september 1863.  

Ingekomen 5 december 1860 Hermannus Wimmes Vieman, oud 34 jaar, geboren 28 januarij 1827 te 

Niewolda, zonder vaste woonplaats, beroep; zonder, gehuwd met Christina Charlotte Focken, 

1 kind. Straf; drie jaren en vier maanden wegens valschheid in onderhandsch geschrift door 

het namaken eener handtekening en het bewust daar van gebruik maken en opligting door 

gebruik makende van een valsche naam zich gelden te hebben doen afgeven zich daar door 

van een gedeelte aan de bezitting eens anders meester te maken, ontslagen 3 april 1864.  

Ingekomen 12 september 1861 Ludovicus Schefferlie, oud 20 jaar, geboren 9 augustus 1841 te 

Veghel en aldaar woonachtig, beroep; scharenslijper, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

diefstal, ontslagen 12 september 1864.  

Ingekomen 2 october 1861 Gerhard Ringelink, oud 30 jaar, geboren 27 augustus 1831 te Terborgh en 

aldaar woonachtig, beroep; metselaar, gehuwd met Wilhelmina Marselink, 5 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens 1e het tot twee malen toe verrigten van daden zonder regt daartoe tot 

eene openbare post behorende en 2e opligting, ontslagen 2 october 1863.  

Ingekomen 2 october 1861 Theodorus Hendricus Hanewinkel, oud 35 jaar, geboren 6 julij 1826 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; verwer, gescheiden van Clara Gieberg. Straf; twee 

jaren wegens diefstal in een herberg waar hij was opgenomen, ontslagen 2 october 1863. 

Eerder gestraft; 1856; 20 maanden wegens diefstal, gezeten te Hoorn ,1858; twee jaren 

wegens valschheid in een onderhandsch schrift, gezeten te Hoorn. 



Ingekomen 10 october 1861 Johannes Dirk Wessels, oud 34 jaar, geboren 1 april 1827 te Amsterdam 

en aldaar woonachtig, beroep; koopman, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal, 

ontslagen 10 october 1866. Eerder gestraft; 1837; een jaar wegens diefstal, gezeten te 

Rotterdam, 1839; twee jaar wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1844; zes jaar wegens 

diefstal, gezeten te Woerden, 1851; vijf jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1856; drie 

jaar wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 19 augustus 1861 Bastiaan Tromp, oud 34 jaar, geboren 15 december 1826 te Zutphen, 

woonachtig te Nijmegen, beroep; commissionair, gehuwd met Arnoldina Teunissen, 1 kind. 

Straf; vier jaren wegens medepligtigheid aan twee bedriegelijke opligtingen, ontslagen 20 

mei 1865.  

Ingekomen 27 augustus 1861 Jacobus Jansen, oud 45 jaar, geboren augustus 1816 te Andelst, 

woonachtig te Hersveld, beroep; schoenmaker, gehuwd met Johanna Paleida, 7 kinderen. 

Straf; twee jaren wegens 1e eenvoudige diefstal, 2e moedwillige mishandeling, 3e moedwillige 

vebreking van afsluiting en 4e moedwillige bedreiging onder voorwaarde, ontslagen 26 

augustus 1863. Eerder gestraft; 1860; drie maanden wegens mishandeling, gezeten te 

Nijmegen. 

Ingekomen 15 october 1861 Hendrik Maarten Silbach, oud 62 jaar, geboren 15 maart 1799 te 

Uithoorn, woonachtig te Dieren, beroep; gepensioneerd militair, gehuwd met Johanna Maria 

de Wilde, geen kinderen. Straf; drie jaren wegens 1e  het op naam van een openbaar 

ambtenaar vervaardigen van een getuigschrift van armoede, 2e opligting en 3e moedwillige 

mishandeling, ontslagen 15 october 1864.  

Ingekomen 17 october 1861 Adrianus de Jong, oud 40 jaar, geboren 14 julij 1821 te Zierikzee, 

woonachtig te Scheidam, beroep; houtzager, gehuwd met Wilhelmina van Loon, 6 kinderen. 

Straf; twee jaren wegens twee diefstallen bij nacht door meer dan een persoon , de eene in 

een onbewoond gebouw door middel van inklimming, buiten en binnenbraak, de ander in 

een onbewoonde tuin door middel van buiten en binnenbraak, ontslagen 17 october 1863.  

Ingekomen 15 october 1861 Cornelis Hoogstad, oud 36 jaar, geboren 23 october 1825 te Rhoon, 

woonachtig te Portugaal, beroep; zonder, gehuwd met Dingena Leeuwenburg, 1 kind. Straf; 

twee jaren wegens diefstal in een herberg waarin hij was opgenomen, ontslagen 15 october 

1863. Eerder gestraft; 1847; 72 uur ter pronkstelling wegens vernieling, gezeten te Woerden, 

1847; vier jaren wegens vernieling, gezeten te Hoorn, 1857; een jaar wegens opligting, 

gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 17 october 1861 Frans Groeneveld, oud 44 jaar, geboren 17 october 1817 te Lekkerkerk, 

woonachtig te Maassluis, beroep; houtzager, gehuwd met Aagje Hanswijk, 4 kinderen. Straf; 

twee jaren wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een bewoond gebouw 

door middel van inklimming, buiten en binnenbraak en de andere in een onbewoonde tuin 

door middel van binnen en buitenbraak, ontslagen 17 october 1863. Eerder gestraft; 1846; 

een maand wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage. 

Ingekomen 7 november 1861 Cornelis Jonker, oud 33 jaar, geboren 20 november 1827 te Hoorn en 

aldaar woonachtig, beroep; zaakwaarnemer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens opligting, 

ontslagen 7 november 1863.  

 



Ingekomen 19 october 1861 Johannes Hardenbol, oud 39 jaar, geboren 8 maart 1822 te Amsterdam 

en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie maanden 

wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op plaatsen die niet als bewoonde 

huizen worden aangemerkt of daarmede gelijkgesteld, ontslagen 17 januari 1864.  

Ingekomen 19 october 1861 Kasparu Wilhelmis Munninkhoff, oud 27 jaar, geboren 17 september 

1834 te Boxtel, woonachtig te Maastricht, beroep; matroos, ongehuwd. Straf; twee jaren en 

drie maanden wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op plaatsen die niet als 

bewoonde huizen worden aangemerkt of daarmede gelijkgesteld, ontslagen17 januari 1864. 

Eerder gestraft; 1858; een jaar wegens onwillige manslag, gezeten te ’s Hertogenbosch. 

Ingekomen 19 october 1861 Johannes van Wijngaarden, oud 25 jaar, geboren 25 mei 1836 te Bergen 

op Zoom en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie 

maanden wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon op plaatsen die niet als 

bewoonde huizen worden aangemerkt of daarmede gelijkgesteld, ontslagen 17 januari 1864. 

Eerder gestraft; 1859; een jaar kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 3 september 1861 Eimert Zoombelt, oud 29 jaar, geboren 1832 te Oldebroek en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Annegien Sanders, twee kinderen. Straf; drie 

jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 2 september 1864.  

Ingekomen 3 julij 1861 Christiaan van Peer, oud 38 jaar, geboren 31 maart 1823 te Etten, zonder 

vaste woonplaats, beroep; polderwerker, gehuwd met Christina Magdalena de Haas. Straf; 1e 

een jaar en 2e twee jaar wegens bedriegelijke opligting, 1e opligting en 2e poging tot opligting, 

ontslagen 3 julij 1864.  

Ingekomen 3 julij 1861 Lambertus Blommers, oud 41 jaar, geboren 20 junij 1820 te Schaijk, 

woonachtig te Utrecht, beroep; polderwerker, gehuwd met Geertruida Feenk, 2 kinderen. 

Straf; 1e een jaar en 2e twee jaar wegens bedriegelijke opligting, 1e opligting en 2e poging tot 

opligting, ontslagen 3 julij 1864.  

Ingekomen 4 november 1861 Johannes Konings, oud 21 jaar, geboren 1840 te Hessen in Belgie, 

woonachtig te Ruephen, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; 1e een jaar, 2e een jaar, 3e een 

jaar wegens 1e frauduleus vervoer van lompen, 2e idem 3n 3e idem, ontslagen 4 november 

1864. Eerder gestraft; 1856; twee maanden wegens diefstal, gezeten te Breda, 1858; een jaar 

wegens diefstal, gezeten te Utrecht, 1860; een maand wegens frauduleuze invoer, gezeten te 

Breda. 

Ingekomen 16 october 1861 Emilius Willem Vestering, oud 39 jaar, geboren 19 februarij 1822 te 

Amsterdam, zonder vaste woonplaats, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens moedwillige verwonding waardoor een beletsel om te werken is ontstaan van meer 

dan 20 dagen, ontslagen 15 october 1863. Eerder gestraft; 1844; drie jaren kruiwagenstraf 

wegens desertie, gezeten te Leijden. 

Ingekomen 19 october 1861 Hendrik Robbers, oud 30 jaar, geboren 12 september 1831 te Emmen en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren en drie maanden wegens 

diefstal bij nacht door meer dan een persoon op plaatsen die niet als bewoonde huizen 

worden aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, ontslagen 17 januarij 1864.  

 



Ingekomen 14 october 1861 Harmen Gabriels Bloemhoff, oud 28 jaar, geboren 7 december 1832 te 

Wolvega en aldaar woonachtig, beroep; beurtschipper, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

twee diefstallen gepleegd als beurtschipper van geld dat hem in die hoedanigheid was 

toevertrouwd en valschheid in onderhands schrift door het namaken van eene valsche 

kwitantie en gebruik maken van dat valsche stuk wetende dat het valsch was, ontslagen 14 

october 1864.  

Ingekomen  23 julij 1861 Pieter Johannes van Tilburg, oud 33 jaar, geboren 2 februarij 1828 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; cigarenmaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

enkelen diefstal, ontslagen 23 julij 1966. Eerder gestraft; 1849; drie jaren wegens diefstal, 

gezeten te Hoorn, 1852; twee jaren en zes maanden wegens mishandeling, gezeten te Hoorn, 

1853; vier jaren gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen  11 september 1861 Willem ten Cate, oud 38 jaar, geboren 27 januarij 1823 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; zes jaren en acht 

maanden wegens drie bedriegelijke opligtingen met gebruikmaking van een valsche kwaliteit 

zich doorr afgeven van goederen en langs dien weg zich bedrieglijk meester maken van een 

deel van een anders bezittingen, ontslagen 8 mei 1868. Eerder gestraft; 1857;  zes maanden 

wegens opligting, gezeten te Amsterdam, 1858; drie jaren wegens opligting, gezeten te 

Rotterdam. 

Ingekomen  11 september 1861 Gerrit Willemse, oud 30 jaar, geboren 18 julij 1831 te Amsterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; koopman, weduwnaar van Catharina Kuijster. Straf; drie jaren 

wegens moedwillige verwonding waarvan voor den verwonde eene ziekte en 

onbekwaamheid van te werken voor meer dan twintig dagen het gevolg is geweest, 

ontslagen 11 september 1864. Ingekomen  29 julij 1861 Harm Trip, oud 25 jaar, geboren 27 

augustus 1836 te Borger en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee 

jaren wegens twee eenvoudige diefstallen, drie diefstallen ten huize van zijnen meester 

gepleegd bij wien hij als knecht inwoonde, ontslagen 29 julij 1863.  

Ingekomen 22 october 1861 Sjouke Hanzes Veltman, oud 36 jaar, geboren 1825 te Dragten en aldaar 

woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens twee diefstallen, 

ontslagen 22 october 1864. Eerder gestraft; 1959; een maand wegens opligting, gezeten te 

Assen. 

Ingekomen 23 november 1861 Pierre Joseph Tardy, oud 43 jaar, geboren 17 januarij 1818 te Vianen, 

woonachtig te Kampen, beroep; ijzersmid, gehuwd met Alida Hendrika van Heusden, 5 

kinderen. Straf; twee jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 23 november 1863. Eerder 

gestraft; 1859; zes weken wegens mishandeling, gezeten te Heereveen, 1859; vijf maanden 

wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 

Ingekomen 22 augustus 1861 Bernardus Hermens, oud 29 jaar, geboren april 1832 te Bergh, 

woonachtig te Duiven, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens diefstal bij nacht 

in een bewoond huis, ontslagen 23 februarij 1866.  

Ingekomen 18 october 1861 Johannes Jacobus Davina, oud 26 jaar, geboren 10 december 1834 te 

Oldenzaal en aldaar woonachtig, beroep; wever, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens diefstal 

op de openbare weg zonder geweld of bedreiging, ontslagen 18 october 1863. Eerder 

gestraft; 1856; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Leeuwarden. 



Ingekomen 6 november 1861 Engelbertus Hanenhuis, oud 22 jaar, geboren 22 april 1839 te Oorden 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 1e het 

moedwillig toebrengen van slagen waaruit geen beletsel om te werken is ontstaan, 2e het 

moedwillig toebrengen van slagen en kwetsuren waardoor een beletsel om te werken 

gedurende meer dan 20 dagen is ontstaan, ontslagen 6 november 1863.  

Ingekomen 12 november 1861 Jans Vrieling, oud 39 jaar, geboren 13 februarij 1822 te Zweeloo, 

woonachtig te Sleen, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens frauduleuze 

invoer van goederen aan regten onderhevig, ontslagen 11 november 1864. Eerder gestraft; 

1846;  een maand, 1847;  een maand 1851; een maand 1852; twee maanden 1853; een jaar 

en een maand telkens voor frauduleuze invoer van goederen, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 11 november 1861 Johannes Pieters van Weenen, oud 24 jaar, geboren 16 junij 1837 te 

Heereveen en aldaar woonachtig, beroep; houtzaagmolenknecht, gehuwd met Hiltje Tjitzes 

Nijhof, 1 kind. Straf; drie jaren wegens mishandeling door het moedwillig toebrengen van 

slagen en schoppen met voorbedachten rade, mishandeling door het moedwillig toebrengen 

van slagen, krabben en kwetsuren, ontslagen 11 november 1864.  

Ingekomen 11 november 1861 Atze Pieters van Weenen, oud 21 jaar, geboren 28 augustus 1840 te 

Heereveen en aldaar woonachtig, beroep; timmerman, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

mishandeling door het moedwillig toebrengen van slagen en schoppen met voorbedachten 

rade, mishandeling door het moedwillig toebrengen van slagen, krabben en kwetsuren, 

ontslagen 11 november 1864.  

Ingekomen 18 junij 1861 Adrianus Harten, oud 42 jaar, geboren 23 februarij 1819 te Rotterdam en 

aldaar woonachtig, beroep; pakhuisknecht, gehuwd met Jacoba de Groot, 4 kinderen. Straf; 

vijf jaren wegens diefstal door hem gepleegd in pakhuizen en ten nadeele van zijnen meester 

tijden hij bij denzelven voor een vast loon in dienst was, ontslagen 18 junij 1866.  

Ingekomen 8 november 1861 Pieter Theodorus Kelder, oud 45 jaar, geboren 27 mei 1816 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; schoenmaker, ongehuwd. Straf; vijf jaren wegens 

1e moedwillige mishandeling waardoor geene ziekte of beletsel om te werken gedurende 

meer dan twintig dagen veroorzaakt is, 2e moedwillige verwonding gepleegd met 

voorbedachten rade, ontslagen 12 mei 1866.  

Ingekomen 13 november 1861 Agnetus Johannes Huijsman, oud 18 jaar, geboren 29 junij 1843 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; wijnkopersknecht, ongehuwd. Straf; vijf jaren 

wegens twee diefstallen bij nacht met braak op eene plaats die niet als bewoond huis wordt 

aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, als loonbediende in het pakhuis en ten nadele van 

zijnen meester, ontslagen 17 mei 1866. Eerder gestraft; 1859; vijftien dagen wegens diefstal, 

gezeten te Amsterdam. 

Ingekomen 11 november 1861 Petrus Johannes van Laere, oud 25 jaar, geboren 6 januarij 1836 te 

Clinge in Belgie en aldaar woonachtig, beroep; wever, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

diefstal en bedelarij in verbinding, ontslagen 11 november 1864. Eerder gestraft; 1853; drie 

jaren wegens diefstal, gezeten te St. Bernard. 

 

 



Ingekomen 12 october 1861 Gerard Braam, oud 45 jaar, geboren november 1816 te Cloetinge, 

woonachtig te Wolphaartsdijk, beroep; arbeider, gehuwd met Cornelia Manks, een kind. 

Straf; twee jaren wegens diefstal bij nacht op de aanhorigheid van een bewoond huis en 

diefstal gepleegd bij nacht op de aanhorigheid van een bewoond huis door middel van 

overklimming, ontslagen 17 october 1863. Eerder gestraft; 1838; vijf jaren wegens diefstal, 

gezeten te Woerden, 1845; zes maanden wegens diefstal, gezeten te Middelburg, 1845; acht 

maanden wegens opligting, gezeten te Middelburg, 1856; vijf jaren wegens diefstal, gezeten 

te Hoorn. 

Ingekomen 5 october 1861 Jacob Zweedijk, oud 30 jaar, geboren 15 april 1831 te                                   

’s Heerhendrikskinderen en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren 

wegens diefstal gepleegd bij nacht op de aanhorigheid van een bewoond huis, ontslagen 4 

october 1864. Eerder gestraft; 1845; zes maanden wegens diefstal, gezeten te Middelburg, 

1849; een jaar wegens diefstal, gezeten te Middelburg, 1855; vijf jaren wegens diefstal, 

gezeten te Woerden. 

Ingekomen 7 november 1861 Arnoldus Didde, oud 39 jaar, geboren 6 november 1822 te 

Hedikhuizen, woonachtig te Middelburg, beroep; schoenmaker, gehuwd. Straf; twee jaren 

wegens diefstal in dienstbaarheid, ontslagen 7 november 1863.  

Ingekomen 22 october 1861 Johannes Kloos, oud 51 jaar, geboren 1 december 1810 te Scherpenzeel, 

woonachtig te Amerongen, beroep; koperslager, gehuwd met Catharina Margerita Helena 

Oberscharfheide, 7 kinderen. Straf; drie jaren wegens 1e enkelen diefstal, 2e poging tot 

diefstal bij nacht in eene bewoonde behuizinge welke poging door uiterlijk bedrijf gebleken 

en tevens tot enig begin van uitvoering, ontslagen 22 october 1864.  

Ingekomen 27 november 1861 Hermanus de Kreek, oud 26 jaar, geboren 10 september 1831 te 

Strijen, woonachtig te ’s Gravendeel, beroep; arbeider,ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 

het moedwillig aan iemand toebrengen van verwonding waardoor eene ziekte en beletsel om 

te werken gedurende meer dan twintig dagen is veroorzaakt, ontslagen 27 november 1863.  

Ingekomen 19 november 1861 Hendrik Laarakkers, oud 29 jaar, geboren 6 januarij 1832 te Ottersum 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens het moedwillig 

toebrengen van kwetsuren waardoor ziekte en werkbeletsel van meer dan 20 dagen is 

veroorzaakt, ontslagen 19 november 1864.  

Ingekomen 13 december 1861 Lammert Volkes Woudstra, oud 33 jaar, geboren 28 september 1828 

te Nijehaske en aldaar woonachtig, beroep; leerlooijersknecht, gehuwd met Geesje Jacobs 

Broers, 1 kind. Straf; twee jaren wegens mishandeling door het moedwillig toebrengen van 

slagen en schoppen met voorbedachten rade, ontslagen 13 december 1863.  

Ingekomen 18 september 1861 Gosse Doris Lodewijks, oud 40 jaar, geboren 16 mei 1821 te 

Munsterland en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, gehuwd met Fijke Coenraad Seip, geen 

kinderen. Straf; vijf jaren wegens eenvoudige diefstal, ontslagen 22 maart 1866. Eerder 

gestraft; 1836; vier maanden wegens mishandeling, gezeten te Winschoten, 1844; drie 

maanden wegens diefstal, gezeten te Groningen, 1852; twee jaren wegens diefstal, gezeten 

te Hoorn. 

 

 



Ingekomen 27 november 1861 Sijbrand Veltrop, oud 22 jaar, geboren 25 maart 1832 te zuidhorn en 

aldaar woonachtig, beroep; pelmolenaarsknecht, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens iwee 

diefstallen gepleegd in een bewoond huis door middel van een valsche sleutelen het 

moedwillig toebrengen van slagen waaruit geen ziekte of beletsel om te werken is ontstaan, 

ontslagen 27 november 1864.  

Ingekomen 27 junij 1861 Johannes Woldendorp, oud 28 jaar, geboren 6 september 1833 te 

Kleinemeer, woonachtig te Sappemeer, beroep; touwslagersknecht, ongehuwd. Straf; drie 

jaren wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis en eenvoudige diefstal, ontslagen 27 

junij 1864. Eerder gestraft; 1855; zeven maanden wegens mishandeling, gezeten te 

Groningen, 1857; een jaar wegens diefstal, gezeten te Groningen. 

Ingekomen 21 october 1861 Johannes Jacobus Jong, oud 33 jaar, geboren 6 januarij 1828 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; sjouwer, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het 

moedwillig toebrengen van een kwetsuur aan iemand waaruit geenerlei ziekte of beletsel van 

te werken van meer dan twintig dagen is ontstaan, ontslagen 2 october 1863. Eerder 

gestraft; 1842; een jaar kruiwagenstraf wegens diefstal, gezeten te Leijden, 1846; drie 

maanden wegens mishandeling, gezeten te Amsterdam, 1849; twee jaren gezeten te Hoorn, 

1853; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn. 

Ingekomen 5 december 1861 Johan Christiaan Leibacher, oud 36 jaar, geboren 19 junij 1825 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; koopman, weduwnaar van Mathilda Schmitsz, 

geen kinderen. Straf; drie jaren wegens diefstal, ontslagen 5 december 1864. Eerder gestraft; 

1841; vier maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1842; 18 maanden wegens 

diefstal, gezeten te Rotterdam, 1844; vijf jaren wegens diefstal, gezeten te Hoorn, 1857; zes 

maanden wegens landloperij, gezeten te ’s Grave, 1859; een jaar wegens diefstal, gezeten te 

Amsterdam, 1859; vier jaren wegens diefstal, gezeten te Woerden. 

Ingekomen 21 november 1861 Jan Versluis, oud 25 jaar, geboren 9 mei 1836 te Boskoop, woonachtig 

te Alphen, beroep; arbeider, gehuwd met Johanna Hoogenes, geen kinderen. Straf; twee 

jaren wegens diefstal gepleegd met behulp van een valsche sleutel in een bewoond huis, 

ontslagen 1 mei 1863.  

Ingekomen 7 december 1861 Arie Oversloot, oud 22 jaar, geboren 14 junij 1839 te ’s Gravenzande en 

aldaar woonachtig, beroep; arbeider, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens het moedwillig in 

het water werpen en daarna moedwillig slaan en schoppen en trappen en daardoor 

verwonden van den persoon van Adrianus Marinus van Heemskerk op den openbare weg 

tusschen de gemeente ’s Gravenzande en Naaldwijk in den laten avond van den 21 

september 1861 zonder dat daaruit voor den mishandelden persoon een beletsel van meer 

dan twintig dagen tot het verrichten van zijnen gewone arbeid is ontstaan, ontslagen 7 

december 1863.  

Ingekomen 2 october 1861 Johannes van der Burg, oud 36 jaar, geboren 23 maart 1825 te Dordrecht 

en aldaar woonachtig, beroep; arbeider, gehuwd met Leentje  Reeks, 6 kinderen. Straf; twee 

jaren wegens 1e het moedwillig aan iemand toebrengen van slagen en stoten waardoor geen 

ziekte of beletsel om te werken gedurende meer dan 20 dagen is veroorzaakt, 2e het met 

voorbedachte rade aan iemand toebrengen van slagen, stooten en verwondingen waardoor 

geene ziekte of beletsel om te werken gedurende meer dan 20 dagen is veroorzaakt, 

ontslagen 2 october 1863. Eerder gestraft; 1858; een maand wegens diefstal, gezeten te 

Dordrecht, 1859; vier maanden wegens diefstal, gezeten te ’s Gravenhage. 



Ingekomen 3 october 1861 Jacob Leendertszoon Mastenbroek, oud 70 jaar, geboren 12 september 

1791 te Ouddorp en aldaar woonachtig, beroep; tapper, weduwnaar van Catharina Schut, 

geen kinderen. Straf; twee jaren wegens het moedwillig toebrengen van slagen en kwetsuren 

die generlei ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen hebben veroorzaakt, 

ontslagen 3 october 1863.  

Ingekomen 9 julij 1861 Hendrik Maas, oud 24 jaar, geboren 14 februarij 1837 te Leijden en aldaar 

woonachtig, beroep; zadelmakersknecht, ongehuwd. Straf; twee jaren wegens 1e 

bedriegelijke opligting, 2e diefstal in een logement waar hij zijne intrek had genomen, plus 

een jaar wegens bedriegelijke opligting, ontslagen 9 julij 1864. Eerder gestraft; 1852; zes 

maanden wegens diefstal, gezeten te Rotterdam, 1860; een jaar wegens opligting, gezeten te 

Utrecht. 

Ingekomen 20 junij 1861 Jan Christiaan Roodenburg, oud 20 jaar, geboren 8 december 1841 te 

Rotterdam en aldaar woonachtig, beroep; matroos 3e klasse, ongehuwd. Straf; twee jaren 

wegens diefstal, ontslagen 29 junij 1863.  

Ingekomen 18 december 1861 Michael Wilhelm Jacobs, oud 21 jaar, geboren 4 october 1840 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; zonder, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens twee 

bedriegelijke opligtingen door het met gebruikmaking van bedriegelijke middelen om de 

vrees te verwekken ten aanzien van eener hersenschimmige gebeurtenis zich doen afgeven 

van gelden en langs dien weg bedrieglijk zich meester maken van een deel van een anders 

bezittingen, 2e bedelarij in verbinding met gebruiksmaking van dreigementen, ontslagen 18 

december 1864.  

Ingekomen 18 december 1861 Dirk Hermanus Koets, oud 29 jaar, geboren 17 november 1832 te 

Amsterdam en aldaar woonachtig, beroep; orgelspeler, ongehuwd. Straf; drie jaren wegens 

twee bedriegelijke opligtingen door het met gebruikmaking van bedriegelijke middelen om 

de vrees te verwekken ten aanzien van eener hersenschimmige gebeurtenis zich doen 

afgeven van gelden en langs dien weg bedrieglijk zich meester maken van een deel van een 

anders bezittingen, 2e bedelarij in verbinding met gebruiksmaking van dreigementen, 

ontslagen 18 december 1864.  
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