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EXTRACTEN
uit de arresten van het HOF van ASSISES
in de provincie Holland, Zuider kwartier,
van het HOOGGEREGTSHOF
te 's-Gravenhage
gezien door den Procureur-Generaal bij het
de Provincie Hoog-Geregtshof te 's Gravenhage

was getekend,
A. W. P H I L I P S E

voor extract conform,
De eerste griffier van het Hoog
Geregtshof te 's Gravenhage

was geteekend,
J. H. S P E I R M A N

te 's-Gravenhage, ter ALGEMEENE LANDS DRUKKERIJ.

14 julij 1823

PIETER KROON oud 28 jaren, geboren en gewoond hebbende te Ter Aar (Langeraar),
gruttersknecht van beroep;
1
- schuldig verklaard aan mishandeling en slagen aan zijne moeder toegebragt; gecondemneerd (in
2
3
overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van
negen maanden, en in de kosten van de procedures, ten behoeve van de Staat: - zullende dit arrest bij
extract in 's-Gravenhage, alsmede te Ter Aar (Langeraar) worden aangeplakt.

15 julij 1823

PIETER KOOIJMAN oud 40 jaren, geboren en gewoond hebbende onder de Kleine Lindt,
vlasboer van beroep;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, in de aanhoorigheid van een bewoond huis, door
middel van inklimming; - gecondemneerd op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half
uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijn misdaad staat uitgedrukt,
wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten: zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage,
alsmede te Kleine Lindt worden aangeplakt.

15 julij 1823

ADRIANUS BREDIUS oud 34 jaren, geboren te Delfshaven, laatst woonachtig te Goverwelle, schoenmaker van beroep;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht in een bewoond huis van goederen, toehoorende
aan den meester, in wiens dienst hij zich destijds als loontrekkende knecht bevond, en zulks na dat hij
reeds bevorens ter zake diefstal in een slaapstede, alwaar hij was ontvangen, en alzoo ter zake van
misdaad was veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijn misdaad
staat uitgedrukt en voorts te worden gebrandmerkt; wijders tot confinement voor zes jaren en in de
kosten: zullende dit arrest bij extract zoo in 's-Gravenhage, als te Valkenburg en Goverwelle worden
aangeplakt.

17 julij 1823

COENRAAD VELDHUIS, oud 36 jaren, zeeman van beroep, geboren te Leer in
Oostvriesland;
GERRIT DUIVENBORDE, oud 33 jaren, sjouwer van beroep, geboren te
Rotterdam; en
MOZES JONAS van GOG, oud 39 jaren, sjouwer, geboren te Rotterdam,
allen laatst te Rotterdam woonachtig;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon; - gecondemneerd om
op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een
papier op de borst, waarop hunne misdaad staat uitgedrukt; wijders tot confinement ieder voor vijf
jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage en te Rotterdam worden aangeplakt.

18 julij 1823

GIJS van KEULEN, en
CORNELIS de JONG, beiden metselaarsknecht, laatst woonachtig te 'sGravenhage, thans voortvluchtig,
- verklaard wederspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
4
5
sequestratie hunner goederen, gedurende hunne contumacie , en ontzegging intusschen van alle aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd bij nacht, door meer dan een
persoon, op de aanhorigheid van alsmede in een bewoond huis; - gecondemneerd om op een schavot,
aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de
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veroordeeld
omstandigheden om nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor de omgeving te
voorkomen of te beperken.
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in hechtenis
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het wegblijven of niet verschijnen (voor het gerecht)
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borst, waarop hunne misdaad staat uitgedrukt; wijders tot confinement ieder voor vijf jaren, alsmede
tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter
binnen de stad 's-Gravenhage aan een paal worden aangeslagen, en gelijk extract gedrukt en in 'sGravenhage worden aangeplakt.

21 julij 1823

FREDERIK NEDERHAGEN, oud 35 jaren, kleermaker en sjouwer, geboren te Rotterdam;
JOHANNES BACH, oud 41 jaren, sjouwer, geboren te Delft;
WILLEM KERSEBOOM, oud 40 jaren, sjouwer, geboren te Rotterdam; en
ANTONIJ DE VRIES, oud 57 jaren, sjouwer, geboren te Rotterdam;
allen laatst te Rotterdam woonachtig;
- verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd in een schip, tijdens zij aldaar als sjouwers voor loon
werkzaam waren, en zulks wat den deren beschuldigden betreft, na dat
dezelve reeds te voren ter zake diefstal, door middel van valsche sleutels
en binnenbraak, was veroordeeld geweest; dien te gevolge is FREDERIK
NEDERHAGEN verklaard eerloos; voorts zijn JOHANNES BACH,
WILLEM KERSEBOOM en ANTONIJ de VRIES gecondemneerd om op
een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk
gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hunne misdaad
staat uitgedrukt, en WILLEM KERSEBOOM daarenboven te worden
gebrandmerkt; wijders zijn alle de voornoemde personen gecondemneerd, en wel FREDERIK NEDERHAGEN, voor den tijd van zes jaren;
JOHANNES BACH, voor den tijd van vijf jaren; WILLEM KERSEBOOM,
voor den tijd van acht jaren; ANTONIJ DE VRIES, voor den tijd van vijf
jaren;
alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage en te Rotterdam te worden aangeplakt.

22 julij 1823

WILLEM GRAVEN oud 42 jaren, geboren te Venlo, laatst woonachtig te Rotterdam,
verkooper van nieuw gemaakte kleeren voor zeelieden;
- verklaard schuldig aan bedrieglijke bankbreuk, door als koopman boeken te hebben gehouden, welke
den waren staat van het actief en passief zijns boedels niet aantonen, door het niet justificeren van het
gebruik van alle zijne ontvangsten, en door het bedriegelijk opgeven van gedane uitgaven en geledene
verliezen; - dien ten gevolge verklaard eerloos; voorst gecondemneerd tot confinement voor vijf jaren
en in de kosten: - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage mitsgaders te Rotterdam worden
aangeplakt, alsmede gelijk extract in de Staatscourant worden ingelascht.

24 julij 1823

DINA ZEGELAAR, oud 23 jaren, geboren te Steenbergen, laatst woonachtig te Oude Tonge, dienstmeid van beroep;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij
denzelven als dienstmeid voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging dat te deze
mitigernede omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor twee jaren, en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage, alsmede in Oude Tonge worden aangeplakt.

25 julij 1823

JACOB WINTRATH, oud 60 jaren, slijter van beroep, geboren te Doezemont in Duitschland, laatst woonachtig te Rotterdam; en
CHRISTIAAN HITTERS, oud 30 jaren, schippersknecht, geboren en laatst
woonachtig te Gorinchem;
- de laatstgenoemde verklaard schuldig aan valschheid in onderhandsch geschrift, gepleegd door het
vervaardigen van hetzelve, en het namaken der handteekening in hetzelve, alsmede aan het gebruik
maken van hetzelve valsch geschrift; en zulks ten einde zich op die wijze eene hoeveelheid wijn te
doen toe-eigenen; - de eerstegenoemde verklaard medepligtig aan voorschreven misdaad, door het
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heelen en verbergen van wijnen, welke hij wist door middel van valsche onderhandsche geschriften te
zijn verkregen; - beiden gecondemneerd om op een der openbare plaatsen binnen de stad Rotterdam
op een schavot met roeden te orden gegeeseld, en voorts JACOB Wintrath te worden gebrandmerkt;
wijders tot confinement en wel JACOB WINTRATH voor den tijd van acht jaren, en CHRISTIAAN
HITTERS voor den tijd van zes jaren, alsmeede in eene geldboete, ieder ter somme van zeven en
veertig guldens vijf en twintig centen, benevens tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract zo in 's-Gravenhage, als te Rotterdam en Gorinchem worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 3 junij 1823.

5 november 1823

SARA LEVINA CEVAL, verlatene huisvrouw van Jacobus Nolsen, oud 26 jaren,
geboren te West-Souburg nabij Vlissingen, laatst woonachtig te Rotterdam, van
beroep dienstmeid;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij
denzelven voor loon in dienst was; gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest
bij extract in 's-Gravenhage, alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

5 novemder 1823

ADRIANUS IMMERS oud 31 jaren, geboren te Monster, laatst woonachtig te
Wateringen, arbeider van beroep,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd door middel van overklimming en buitenbraak op eene
beslotene plaats aan een gebouw; - gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van twee jaren en in de kosten; - zullende dit
arrest bij extract in 's-Gravenhage, alsmede te Wateringen worden aangeplakt.

4 novemder 1823

PIETER POOT, oud 50 jaren, arbeider, geboren te Schipluiden, gewoonde
hebbende te Delft, en
6
PIETER den EXTER, oud 31 jaren, warmoezeniersknecht , geboren en gewoond
hebbende te Delft;
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd in eene afgeslotene plaats, door middel van
overklimming; - gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig
zijn) tot confinement ieder voor zes maanden, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten;
- zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage en te Delft worden aangeplakt.

6 november 1823

ANNNA CHRISTINA ECKHARDT, oud 30 jaren, dienstmeid van beroep geboren
en laatst gewoond hebbende te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan vlasheid in onderhands geschrift, door het vervaardigen van zoodanig valsch
geschrift, en het namaken der handteekening onder hetzelve; alsmede het gebruik maken van
zoodanig valsch geschrift, dat het valsch was; gecondemneerd (met inroeping van art. 13, der publicatie van den 11den december 1813) om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half
uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad staat uitgedrukt,
wijders tot confinement voor vijf jaren, alsmede in eene geldboete ter somme van zeven en veertig
gulden vijf en twintig centen in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in '‘s-Gravenhage worden
aangeplakt.

6 november 1823

ADAM DIJKGRAAF, oud 33 jaren, arbeider van beroep, geboren en gewoond
hebbende te Rockanje;
- schuldig verklaard aan diefstal van vee uit de weide; - gecondemneerd om op een schavot, aan een

6

groentekweker
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paal gebonden, gedurende een half te pronk gesteld te worden, met een papier op zijn borst, waarop
zijne misdaad staat uitgedrukt; wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten; zullende dit
arrest bij extract in 's-Gravenhage, alsmede te Rockanje en te Heenvliet worden aangeplakt.

7 november 1823

CORNELIS van VLIET, oud 35 jaren, geboren ten Nieuwkoop, arbeider te
Nieuwkoop, zonder vaste woonplaats;
- schuldig verklaard aan diefstal van vee uit de weide; gecondemneerd om op een schavot met roeden
te worden gegeeseld, wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij
extract in 's-Gravenhage, alsmede te Zoeterwoude worden aangeplakt.

7 november 1823

JAN BERNARD PAPE, oud 25 jaren, geboren te Stadberg in Westfalen, laatst
woonachtig te Dordrecht, knecht van beroep;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende
een half te pronk gesteld te worden, met een papier op zijn borst, waarop zijne misdaad staat
uitgedrukt; wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage, alsmede te Dordrecht worden aangeplakt.

10 november 1823

JAN HOGERVORST, oud 45 jaren, melkboer van beroep, geboren te Oudewater,
laatst woonachtig te Amsterdam,
- schuldig verklaard aan drie diefstallen, gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon, in huizen ter
bewoning geschikt, door middel van braak, zoo van buiten als binnenshuis, mitsgaders door inklimming; - gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot
confinement voor den tijd van twee jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage, alsmede te Bleiswijk worden aangeplakt.

11 november 1823

DIRK ELFRINK, oud 18 jaren, zonder beroep,
JOHANNES van der SPANK, oud 17 jaren, zonder beroep,
JOHANNES van der WAART, oud 19 jaren, sjouwer,
JACOBUS BEEN, oud 17 jaren, sjouwer,
CORNELIS BOUWER, oud 24 jaren, borstelmaker, en;
JAN DIRK KAAS, oud 23 jaren, verwersknecht,
allen geboren en gewoond hebbende te Delft,
- schuldig verklaard, de vier eerstgenoemden aan diefstal, gepleegd door middel van over- en
inklimming in eene afgeslotene plaats en daarop staand gebouw; en zulks voor zooveel Johannes van
der Waart aangaat, na reeds bevorens ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest; en de twee
laatstgenoemden aan diefstal, gepleegd door middel van overklimming, in de aanhorigheid van een
bewoond huis, en zulks na mede reeds bevorens ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest;
gecondemneerd JOHANNES van der WAART en CORNELIS BOUWER om op een schavot, met den
strop op den hals aan de galg vastgemaakt, met roeden tw roden gegeeseld en daarna gebrandmerkt;
JAN DIRK KAAS om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur pronkgesteld te
worden, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt; wijders alle tot confinement, en wel Johannes van der Waart voor den tijd van vijf jaren, CORNELIS BOUWER voor acht
jaren, en Jan Dirk KAAS voor zeven jaren, DIRK ELFRINK, JOHANNES van der SPANK en JACOBUS
BEEN (in overweging dat ten hunne opzigte mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) ieder voor den
tijd ven een en een half jaar; en zijn de voornoemde personen tezamen en ieder voor het geheel
gecondemneerd in de kosten: - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage alsmede te Delft en
Nieuwerkerk aan den IJssel worden aangeplakt.

12 november 1823

CORNELIS van VELSEN, oud 40 jaren, laatst woonachtig te Gouda, van beroep
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tuinman,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd door middel van buiten- en binnenbraak in een onbewoond
tuinhuis; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende half uur te pronk
gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijns misdaad staat uitgedrukt, wijders tot
confinement voor den tijd van zes jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage, alsmede te Gouda worden aangeplakt.

13 november 1823

JOOST MEIJNDERS, oud 33 jaren, arbeider, geboren en laatst woonachtig te
Poortugaal;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd door middel van buitenbraak en inklimming;
gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende half uur te pronk gesteld te
worden, met een papier op de borst, waarop zijns misdaad staat uitgedrukt, wijders tot confinement
voor den tijd van zes jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage, alsmede te
Poortugaal en te Oudenhoorn worden aangeplakt.

20 november 1823

KRIJN WARMENHOVEN, oud 45 jaren, zeeman van beroep, geboren en laatst
woonachtig te Noordwijk aan Zee; en
JAN van der HULST, oud 54 jaren, kruidenzoeker, geboren te Noordwijk-binnen,
laatst woonachtig te Noordwijk aan Zee;
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon;
gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot
confinement ieder voor den tijd van een en een half jaar, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in
de kosten zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage als in de gemeente van de beide Noordwijken
worden aangeplakt.

20 november 1823

JAN HENDRIK LAMMERSE, oud 37 jaren, geboren en gewoond hebbende te
Schiedam, sjouwer van beroep;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd in een pakhuis, ten tijde hij aldaar voor loon werkzaam was;
- gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot
confinement voor den tijd van drie maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 'sGravenhage alsmede te Schiedam worden aangeplakt.

24 november 1823

MARIA ADRIANA JONGELING, weduwe van Jan van 't Woud, oud 33 jaren,
zonder beroep, geboren te Delfshaven, laatst woonachtig te Schiedam,
- schuldig verklaard aan drie diefstallen in tapperijen, in welke zij was ontvangen; - gecondemneerd (in
overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van
twee jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo in 's-Gravenhage als te Rotterdam en
Schiedam worden aangeplakt.

25 november 1823

ABRAHAM de BRUIJN, oud 21 jaren, koopman, geboren en laatst gewoond
hebbende te Amsterdam;
- schuldig verklaard met en benevens zijne mede beschuldigde (dan welke zich heeft voorzien in
cassatie) aan diefstal, gepleegd in eene slaapstede in welke zij hunnen intrek hadden genomen, en
zulks na dat hij te voren ter zake van misdaad veroordeeld geworden; - gecondemneerd om op een
schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier
op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt, en daarna gebrandmerkt; wijders tot confinement
voor den tijd van acht jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage alsmede te
Amsterdam worden aangeplakt.
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26 november 1823

JACOBUS VOORSTAD, oud 37 jaren, sjouwer, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam, en
JURRIAAN PIL, oud 48 jaren, bevorens schoenmakersknecht, geboren te
Schiedam, zonder vaste woonplaats;
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, door middel van overklimming en
inklimming in de aanhorigheid van een bewoond huis, alsmede diefstal, gepleegd bij nacht, door middel
van uitwendige braak, inklimming en binnenbreuk in eene gebouw, en zulks nadat zij reeds te voren
wegens misdaden zijn veroordeeld geworden; gecondemneerd om binnen de stad van Schiedam op
een schavot, met een strop om den hals, aan den galg vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld
en daarna gebrandmerkt, wijders tot confinement ieder voor vijftien jaren, alsmede tezamen en ieder
voor get geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo in 's-Gravenhage als te Schiedam en
Rotterdam worden aangeplakt.

27 november1823

HENDRIK VERMEULEN, oud 42 jaren, geboren te Simonshaven, gewoond
hebbende te Zwartewaal, arbeider van beroep;
- schuldig verklaard aan vier diefstallen, allen gepleegd bij nacht, drie derzelve bij aanhorigheden van
bewoonde huizen en door middel van overklimming, een op een besloten erf; gecondemneerd (in
overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor zes
maanden, en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo in 's-Gravenhage als te Zwartewaal en
Heenvliet worden aangeplakt.

27 november 1823

DIRK STEELKAMP, oud 34 jaren, geboren te Voorburg, gewoond hebbende te
Leyden, zonder beroep;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, gepleegd door middel van overklimming en binnenbraak, in
een bewoond huis; gecondemneerd (in overweging dat te deze mitigerende omstandigheden aanwezig
zijn) tot confinement voor vier jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo in 'sGravenhage alsmede te Leyden worden aangeplakt.

29 november 1823

EDUARD MERTS, oud 20 jaren, bakkersknecht van beroep, geboren en gewoond
hebbende te 's-Gravenhage,
- schuldig verklaard aan de misdaad van feitelijke aanranding der eerbaarheid, met geweld ten uitvoer
gebragt; - gecondemneerd (in overweging dat deze mitigerende omstandigheden aanwezig zijn) tot
confinement voor twee jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage worden
aangeplakt.

1 december 1823

LEENDERT PICARD, oud 40 jaren, opperman van beroep, en
OTTO van den BRAND, oud 36 jaren, loodgietersknecht van beroep, kurassier bij
de 2e afdeling 7de kompagnie nationale milicie, met verlof:
beiden geboren en laatst woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd door meer dan een persoon, in de aanhorigheid van een
bewoond huis; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te
pronk worden gesteld, met een papier op de borst, waarop hunne misdaad staat uitgedrukt, wijders tot
confinement ieder voor den tijd van vijf jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage worden aangeplakt.

2 december 1823

GEERTRUI SCHIPPERS, dienstmeid van beroep, gewoond hebbende te 'sGravenhage, thans voortvlugtig;
verklaard wederspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie harer goederen gedurende hare contumacie en ontzegging intusschen van alle aanspraak
in regten; voorst verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd ten huize van harer meester, tijdens zij
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aldaar voor loon in dienst was, zoo jegens denzelven als jegens iemand zich aldaar ten huize
bevindende, alsmede eene poging tot diefstal ten huize van en jegens haren meester, door middel van
inwendige braak; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half
jaar te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad staat uitgedrukt,
wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten van de procedures, die hare contumacie
veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter binnen de stad
's-Gravenhage aan een paal worden aangeslagen, en gelijk extract gedrukt en in 's-Gravenhage
worden aangeplakt.

2 december 1823

CORNELIS de WIT, van beroep schipper, geboren en laatst woonachtig te
Hardinxveld, oud 20 jaren, thans voortvlugtig,
- verklaard wederspanning aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie zijner goederen gedurende zijne contumacie, en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten, voorts verklaard schuldig aan valschheid in onderhandsche geschriften, door het
vervaardigen van dezelve en het namaken van de handteekeningen in dezelve, alsmede aan het des
bewust gebruik maken van zoodanige valsche geschriften; en zulks ten einde zich op die wijze
onderscheidene hoeveelheden wijn te doen toe-eigenen; gecondemneerd om op een schavot met
roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt, wijders tot confinement voor tien jaren, alsmede
in eene geldboete ter somme van zeven en veertig gulden en vijf en twintig centen en in de kosten van
de procedures, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij
extract door den scherpregter binnen de stad Rotterdam aan een paal worden aangeslagen, en gelijk
extract gedrukt en zoo in 's-Gravenhage als te Rotterdam en Hardinxveld worden aangeplakt.

2 december 1823

PAULUS BOELE, arbeider van beroep, laatst woonachtig te Alblasserdam, thans
voortvlugtig,
- verklaard wederspanning aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie zijner goederen gedurende zijne contumacie, en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten, voorts verklaard schuldig aan het plegen van gewelddadigheden tegen eene
veldwachter, tijdens dezelve zijne functie uitoefende, welke gewelddadigheden aan denzelven
veldwachter wonden hebben veroorzaakt; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal
gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op een borst, waarop
zijne misdaad staat uitgedrukt, wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten van de
procedures, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract
door den scherpregter binnen de stad Gorinchem aan een paal worden aangeslagen, en gelijk extract
gedrukt en zoo in 's-Gravenhage als te Alblasserdam worden aangeplakt.

2 december 1823

ADRIANUS SCHRIJVERSHOF, arbeider van beroep, laatst woonachtig te Sliedrecht, thans voortvlugtig,
- verklaard wederspanning aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie zijner goederen gedurende zijne contumacie, en ontzegging intusschen van alle aanspraak in regten, voorts verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd bij nacht, op de aanhoorigheid van
een bewoond huis, -gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half
uur te pronk gesteld te worden, met een papier op een borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt,
wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten van de procedures, die door zijne contumacie
veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter binnen de stad
Gorinchem aan een paal worden aangeslagen, en gelijk extract gedrukt en zoo in 's-Gravenhage als te
Sliedrecht worden aangeplakt.

5 december 1823

JOHANNES de WOLF, oud 26 jaren, opperman van beroep, geboren en laatst
woonachtig te Rotterdam,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon, alsmede eene poging
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tot diefstal bij nacht, door meer dan een persoon, en zulks nadat hij reeds te voren ter zake van
misdaad is veroordeeld geweest; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op een borst, waarop zijne misdaad
staat uitgedrukt, en voorts te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor acht jaren en in de
kosten ; zullende dit arrest bij extract in 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

17 meij 1831
PIETERTJE van DORP, weduwe van HENDRIK van HOOG TEIJLINGEN
oud 33 jaren, van beroep werkster, geboren en laatst woonachtig te Vlaardingen; - schuldig aan drie
diefstallen, bij nacht, in bewoonde huizen gepleegd; gecondemneerd (in overweging dat te deze
favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten
van de procedures ten behoeve van den staat; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage
alsmede te Vlaardingen worden aangeplakt.

17 meij 1831

CORNELIS WOR, oud 63 jaren, scheepsmakersknecht, en:
JAN de GRAAF, oud 25 jaren, blokmaker,
beiden geboren en laatst woonachtig te IJsselmonde;
- schuldig verklaard aan diefstal bij nacht door meer dan een persoon in de aanhorigheid van een
bewoond huis gepleegd; gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van een maand, alsmede tezamen en ieder voor het geheel
in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage en te IJsselmonde worden aangeplakt.

17 meij 1831

JOHAN SIMONSON, oud 33 jaren, sjouwer, geboren te Wahlbergen in Zweden, laatst
woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal van een gedeelte der lading, gepleegd aan boord van een schip, ten
tijde hij op hetzelve tot het helpen lossen dier lading voor loon in dienst was genomen door den
stuurman; gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot
confinement voor den tijd van twee maanden, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten;
zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage en te IJsselmonde worden aangeplakt.

18 meij 1831

ADAM SNIJDERS, oud 35 jaren, smidsknecht, en:
WOUTER SNIJDERS, oud 38 jaren, smidsknecht,
beiden geboren en laatst woonachtig te Dordrecht;
- eerstegenoemde verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd in de werkplaats van en jegens zijnen
meester, tijdens hij denzelven voor loon in dienst was; - laatstgenoemde verklaard medepligtig aan
denzelven diefstal, door het heelen en verbergen van het gestolene, wetende dat het gestolen was; gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
ADAM Snijders voor vier maanden, en WOUTER SNIJDERS voor den tijd van een maand, alsmede
tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage en te
Dordrecht worden aangeplakt.

20 meij 1831
MARIA van der HART, oud 25 jaren, dienstmeid; geboren en laatst woonachtig te Leijden;
- schuldig verklaard aan diefstal jegens hare meesteresse, tijdens zij bij dezelve voor loon in dienst
was, gepleegd; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig
zijn) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 'sGravenhage als te Leijden en Oegstgeest worden aangeplakt.

25 meij 1831

GLIJN van HEEST, oud 18 jaren, schippersknegt, geboren te Middelharnis, laatst zonder
vaste woonplaats;
- schuldig verklaard aan diefstal bij nacht, op een ter bewoning bestemd schip; - gecondemneerd (in
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overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van
een jaar en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Dirksland worden
aangeplakt.

30 meij 1831

JOHAN JACOB BOLDEWIJN, oud 29 jaren, sjouwer, geboren te Delft, laatst woonachtig
te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal van goederen, toevertrouwd aan degenen, in wiens loontrekkende
dienst hij zich ten tijde van den diefstal bevond; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele
omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van negen maanden en in de kosten;
zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als mede te Rotterdam worden aangeplakt.

30 meij 1831

ARIJ HOOGENDOORN, oud 19 jaren, arbeider, geboren te Ouderkerk, laatst woonachtig
te Dubbeldam;
- schuldig verklaard aan poging tot diefstal, door middel van overklimming op een besloten erf; gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
voor den tijd van drie maanden en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als
te Dubbeldam en Dordrecht worden aangeplakt.

30 meij 1831

JOHAANA BEEK, oud 28 jaren, werkster en spinster, geboren en laatst woonachtig te
Leijden;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, de eene gepleegd ten huize van en jegens haren meester, ten
tijde zij bij dezelven voor loon in dienst was, en de andere alsmede ten zelven huize doch jegens een
persoon, die zich in dat huis bevond; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; zullende dit arrest
bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Leijden worden aangeplakt.

31 meij 1831

JACOB van den HOUT, oud 47 jaren, kleermaker en baardscheerder, geboren te Hamond
in Noordholland, laatst woonachtig te Bleijswijk;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, in de aanhorigheid van een bewoond huis gepleegd; gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
voor den tijd van eene maand en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als
mede te Bleijswijk worden aangeplakt.

31 meij 1831

CATHARINA DEURHOUT, oud 48 jaren, uitdraagster, geboren en laatst woonachtig te
Delft;
- schuldig verklaard aan diefstal door meer dan een persoon, in een bewoond huis gepleegd, alsmede
aan diefstal door meer dan een persoon bij nacht, door middel van uitwendige braak, in een bewoond
huis; mitsgaders aan diefstal, door meer dan een persoon, door middel van uitwendige braak, in een
bewoond huis; en aan diefstal, gepleegd in een gebouw, door middel van eenen valschen sleutel; voorts verklaard medepligtig aan diefstal ten huize van en jegens des daders meester gepleegd, tijdens
deze bij den zelven voor loon in dienst was; door het bewust heelen en verbergen van het gestolene; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld
te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaden staan uitgedrukt, wijders tot confinement
voor zeven jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage, als te Delft en
Vrijenban, worden aangeplakt.

1 junij 1831

MARGARETHA van VREESWIJK, oud 30 jaren, dienstmeid, geboren en laatst woonachtig
te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, door middel van binnenbraak in een poffertjeskraam, van en jegens
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harer meester, tijdens zij bij dezelven voor loon in dienst was, gepleegd; - gecondemneerd om op een
schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier
op de borst, waarop hare misdaden staan uitgedrukt, wijders tot confinement voor zes jaren en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage, als te Delft en Vrijenban, worden aangeplakt.

1 junij 1831

CORNELIS BOELHOUWER, oud 31 jaren, pakhuisknecht, geboren te Dordrecht, laatst
woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal in het pakhuis van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij denzelven in
vast loontrekkende dienst was; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele
omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement in een rasp- of tuchthuis voor die jaren en in de kosten;
- zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

2 junij 1831

AART ROODNAT, oud 29 jaren, verwersknecht, geboren te Alblasserdam, laatst
woonachtig te Dordrecht;
- schuldig verklaard aan diefstal, in een bewoond huis, door middel van overklimming en van een valschen sleutel gepleegd; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een
half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt,
wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Dordrecht worden aangeplakt.

3 junij 1831

COENRAAD KALKHOVEN, oud 22 jaren, bakkersknecht, geboren te Culemborg, laatst
woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij
denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging dat deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor twee jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

3 junij 1831

NICOLAAS van HUIZEN, oud 46 jaren, pakhuisbaas, geboren en laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan drie diefstallen, gepleegd in het pakhuis van en jegens zijnen meester, ten tijde
hij bij denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op zijn borst, waarop zijne misdaad
staat uitgedrukt, wijders tot confinement in een rasp- of tuchthuis voor zes jaren en in de kosten;
zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

3 junij 1831

GERARDUS STEGMAN, oud 23 jaren, steenhouwersknecht, geboren te Schiedam, laatst
woonachtig te Amsterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal in een tapperij, waarin hij was ontvangen, gepleegd; - gecondemneerd
(in overweging dat deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor twee jaren en
in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

13 junij 1831

CHRISTINA de BRUIJN, oud 22 jaren, dienstmeid, geboren te Maastricht, laatst woonachtig te Amsterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal ten huize van hare meesteresse, bij welke zij voor loon in dienst was,
jegens een persoon gepleegd, zich mede ten huize harer meesteresse bevindende; - gecondemneerd
(in overweging dat deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor een jaar en in
de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Amsterdam worden aangeplakt.
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13 junij 1831

CHRISTINA van den BERG, oud 18 jaren, dienstmeid, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen ten huize van hare meesteresse, bij welke zij voor loon in
dienst was, jegens een persoon gepleegd, zich mede ten huize haars meesters bevindende; gecondemneerd (in overweging dat deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
voor drie jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam
worden aangeplakt.

13 junij 1831

HENDRIK EVERTSON, van beroep bovenlandsch arbeider, laatst woonachtig te
Nieuwveen, thans voortvluchtig,
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen, gedurende zijn contumacie, en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal van schapen uit een weide, - alsmede aan
diefstal bij nacht, in een bewoond huis gepleegd; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal
gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop
hunne misdaad staat uitgedrukt; wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten, die door
zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter binnen de stad 's-Gravenhage aan een paal worden aangeslagen, en gelijk extract gedrukt en
zoo te 's-Gravenhage als te Ter Aar en Nieuwveen aangeplakt worden.

14 junij 1831

JOHANNES RIEL, bekend onder de naam van JOHANNES DRIELS, oud 16 jaren,
tuinmansknecht, geboren en laatst woonachtig te Dordrecht;
HUIBERT MARCUS, oud 16 jaren, tuinmansknecht en laatst woonachtig te
Dordrecht; en
BERNARDUS BEUKELAAR, oud 16 jaren, schoenmakersknecht, geboren te
Delft, laats woonachtig te Dordrecht;
- allen schuldig verklaard aan diefstal, door middel van uitwendige braak in een gebouw gepleegd; gecondemneerd (in overweging dat deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
ieder voor veertien dagen en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als te
Dubbeldam en Dordrecht worden aangeplakt.

14 junij 1831

NEELTJE GEBUIS, oud 24 jaren, arbeidster, geboren en laats woonachtig te NieuweTonge; en
CORNELIA GEBUIS, huisvrouw van JOOST KOEKKOEK Arijszoon, oud 31 jaren,
arbeidster, geboren en laatst woonachtig te Nieuwe-Tonge;
- beide verklaard schuldig aan diefstal bij nacht, door meer dan een persoon, in de aanhorigheid van
een bewoond huis gepleegd; gecondemneerd (in overweging dat deze favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement ieder voor veertien dagen, alsmede tezamen voor het geheel in de
kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage en te Nieuwe-Tonge worden aangeplakt.

19 julij 1831

ABRAHAM WOLFF, oud 18 jaren, koopman, geboren en laatst woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen aan agenten van policie bij de
waarneming hunner bediening, en welke slagen jegens een derzelven bloedstorting hebben
teweeggebracht, en zulks na reeds te voren ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld
te worden, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt, en voorts te worden
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten, die door zijne contumacie
veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.
N.B.
De straf van het brandmerk is bij Koninklijk Besluit van den 23 augustus 1831 aan
voornoemden A. Wolff genadiglijk kwijtgescholden.
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De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 16 meij 1831.

19 julij 1831

HENDRIKA BOSCH of VAN DEN BOSCH, weduwe van JAN BUNT, oud 31 jaren,
naaister, geboren te Delft, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, in een bewoond huis gepleegd, na reeds te voren ter zake
van misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare
misdaad staat uitgedrukt, en voorts te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zes jaren en
in de kosten, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage als mede te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De straf van het brandmerk is bij Koninklijk Besluit van den 13 augustus 1831 aan
voornoemden H. Bosch of Van den Bosch genadiglijk kwijtgescholden.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 16 meij 1831.

19 julij 1831

MARIA BARBILLON, oud 29 jaren, uitdraagster, geboren en laatst woonachtig te Rotterdam,;
- verklaard medepligtig aan drie diefstallen, de eene gepleegd door middel van inklimming in een
bewoond gebouw, en de twee andere beiden bij nacht in bewoonde huizen gepleegd, - door het
receleren van het gestolene, wetende dat het gestolen was; -ter zake van misdaad te zijn veroordeeld
geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te
pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad staat uitgedrukt, en voorts
te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten, die door zijne
contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als mede
te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 16 meij 1831.

19 julij 1831

PHILIPPUS REIJER, oud 41 jaren, arbeider, geboren te Amsterdam, laatst zonder
woonplaats, en;
MARCUS HEIJNEN, oud 23 jaren, schoenmaker, geboren en laatst woonachtig te
's-Gravenhage,
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht in een bewoond huis, door meer dan een
persoon, door middel van uitwendige braak, en zulks na reeds te voren ter zake van misdaad te zijn
veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, met den strop om den hals aan de galg
vastgemaakt, met roeden te worden gegeseld en daarna gebrandmerkt; wijders tot confinement,
PHILIPPUS TEIJER voor vijftien jaren, en MARCUS HEIJNEN voor twaalf jaren, als meede tezamen
en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 26 meij 1831.

19 julij 1831
HELENA van BALEN, oud 23 jaren, naaister, geboren en laatst woonachtig te Delft;
- schuldig verklaard aan de misdaad, bij een naamloos en ten huize van tapper DROOG te Delft
bezorgd geschrift, denzelven tapper te hebben bedreigd zijne woning in brand te steken, wanneer door
hem niet werd voldaan aan den mede in hetzelve geschrift voorkomende last, om eene bepaalde som
gelds op eene aangeweezene plaats neder te leggen; - gecondemneerd om op een schavot, aan een
paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst,
waarop hare misdaad staat uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende
dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als mede te Delft worden aangeplakt.
N.B.
De straf van te pronkstelling is bij Koninklijk Besluit van den 24 augustus 1831 aan
voornoemden H. van BALEN genadiglijk kwijtgescholden.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 25 meij 1831.
pagina

14 van50

EXTRACTEN
uit de arresten van het HOF van ASSIES
in de provincie Holland, Zuider Kwartier,
periode 1823 - 1835

19 juli 1931

PIETER ADRIANUS GOEDEL, oud 22 jaren, tuindersknecht, geboren en laatst
woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht in een bewoond huis gepleegd, en zulks na reeds bevonden
ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal
gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop
hare misdaad staat uitgedrukt en voorts te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven
jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als mede te Rotterdam worden
aangeplakt.
N.B.
De straf van het brandmerk is bij Koninklijk Besluit van den 17 augustus 1831 aan
voornoemden P.A. GOEDEL genadiglijk kwijtgescholden.

19 juli 1831

LEENDERT KLAASSEN, oud 36 jaren, stoelenmaker, geboren en gewoond hebbende te
Rotterdam;
PIETER HULSMAN, oud 29 jaren, opperman, geboren ten Vlissingen, laatst
woonachtig te Rotterdam;
JOHANNES HOOFT, oud 38 jaren, voerman, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam;
ABRAM van der NEUT, oud 37 jaren, sjouwer, geboren te Hilligersberg, laatst
woonachtig te Rotterdam;
ADAM EKHARD, oud 35 jaren, schipper, geboren te Amsterdam, laatst
woonachtig te Rotterdam;
HARMEN GROEN, oud 37 jaren, vischverkooper, geboren ten Enkhuizen, laatst
woonachtig te Rotterdam;
ANDRIES KOHLÉ, oud 42 jaren, sjouwer, geboren ten Maagdenburg, laatst
woonachtig te Rotterdam;
JACOBUS BARENDSEN, oud 33 jaren, koopman, geboren en laatst woonachtig
te Rotterdam, en;
JOHANNA van den BRAND, oud 24 jaren, uitdraagster, geboren en wonende te
's-Hertogenbosch;
- LEENDERT KLAASSEN en PIETER HULSMAN verklaard schuldig aan poging tot diefstal bij nacht, in
een bewoond huis door meer dan een persoon en door middel van uitwendige braak gepleegd, en
zulks na reeds beiden te voren ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest;
- JOHANNES HOOFT, aan diefstal bij nacht, in een bewoond huis door middel van valsche sleutels en
inwendige braak gepleegd, na reeds te voren ter zake van misdaad te zijn veroordeeld geweest;
- ADAM EKHARD aan diefstal door meer dan een persoon bij nacht in een bewoond huis, door middel
van in- en uitwendige braak gepleegd, alsmede aan gewelddadige wederstand tegen ambtenaren van
policie bij de waarneming hunner bediening, met verwonding van derzelven;
- HARMEN GROEN aan diefstal bij nacht, in een bewoond huis, door middel ban uitwendige braak en
inklimming gepleegd;
- ABRAM van der NEUT, ANDRIES KOHLÉ en JACOBUS BARENDSEN aan diefstal door meer dan
een persoon bij nacht in een bewoond huis, door middel van overklimming, uit- en inwendige braak
gepleegd; - en zulks nadat ABRAM van der NEUT en JACOBUS BARENDSEN reeds te voren ter zake
van misdaad te zijn veroordeeld geweest;
- en JOHANNA van den BRAND verklaard medepligtig aan laatst gemelden diefstal, door het des
bewust heelen en verbergen van het gestolene;
- gecondemneerd LEENDERT KLAASSEN, PITER HULSMAN, JOHANNES HOOFT, ABRAM van der
NEUT en JACOBUS BARENDSEN om op een schavot, met den strop om den hals aan de galg
vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt;
- gecondemneerd ADAM EKHARD, HARMEN GROEN, ANDRIES KOHLÉ en JOHANNA van den
BRAND, om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te
worden met een papier op de borst, waarop hunne misdaden staan uitgedrukt
- wijders tot confinement, LEENDERT KLAASSEN, PITER HULSMAN, JOHANNES HOOFT, ABRAM
van der NEUT en JACOBUS BARENDSEN voor twintig jaren, ADAM AKHARD voor twaalf jaren,
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HARMEN GROEN en ANDRIES KOHLÉ ieder voor vijftien jaren, alsmede ieder zooveel betreft de
zaak of zaken, waarin zij betrokken zijn, in soldum in de kosten der procedure; - zullende dit arrest bij
extract zoo te 's-Gravenhage, als te Rotterdam, Delft, Vlist, Jaarsveld, Kralingen en 's-Hertogenbosch
worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 10 junij 1831.

19 julij 1831

EMANUEL MOZES de la FUENTE, oud 22 jaren, schoenmaker, geboren en laatst
woonachtig te 's-Gravenhage;
- verklaard medepligtig te zijn aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens des daders meester,
tijdens deze bij denzelven voor loon in dienst was, - door het bewust heelen en verbergen van het
gestolene; gecondemneerd om op een schavot aan een paal gebonden, gedurende een half uur te
pronk worden te gesteld, met een papier op de borst waarop zijne misdaad staat uitgedrukt, wijders tot
confinement voor vijf jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij te 's-Gravenhage worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 15 junij 1831.

25 julij 1831

JACOB van ZWANENBURG, oud 22 jaren, van beroep schoenmaker, geboren en laatst
woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, in een bewoond; - gecondemneerd (in overweging
dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van twee jaren en
in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.

26 julij 1831

JOHANNES WILLEM, zich ook noemende JOHANNES MARTINUS KOENEN, oud 27
jaren, lakenfabrikeursknecht en timmerman, geboren en laatst gewoond
hebbende te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, in een bewoond huis, door middel van uitwendige
braak en inklimming; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement voor zes maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage worden aangeplakt.

26 julij 1831

MARIA PETRONELLA KOEVELD, oud 23 jaren, werkster, geboren onder Vrijenban, laatst
woonachtig te Delft;
- schuldig verklaard aan diefstal in de werkplaats van haar meesteresse, bij welke zij voor loon in deinst
was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor veertien
dagen en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Delft worden
aangeplakt.

27 julij 1831

ARIJ HOFLAND, oud 36 jaren, arbeider, geboren te Rotterdam, en;
JAN TOUW, oud 32 jaren, arbeider, geboren ten Bleiswijk, beiden laatst
woonachtig te Hillegersberg;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, door meer dan een persoon, bij nacht in aanhorigheid van
een bewoond huis, door middel van inklimming; - gecondemneerd (in overweging dat te deze
favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement ieder voor drie jaren, alsmede tezamen
voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Hillegersberg
worden aangeplakt.

27 julij 1831

REEINIER of RENIER HENRI van der EIJK, oud 17 jaren, smids-jongen, geboren en laatst
woonachtig te 's-Gravenhage;
- verklaard medepligtig aan diefstal, gepleegd ten huize en jegens des daders meester, tijdens
denzelven voor loon in dienst was, - door het des bewust heelen en verbergen van het gestolene; pagina
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gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement
voor drie maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.

28 julij 1831

ABRAHAM LANDMAN, oud 32 jaren, arbeider, geboren te Zuidland, laatst woonachtig te
Rockanje;
- schuldig verklaard aan diefstal van eene koe uit de weide; - gecondemneerd op om een schavot, aan
een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst,
waarop zijne misdaad staat uitgedrukt; - wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Zwartewaal en Rockanje worden aangeplakt.

29 julij 1831

WILLEM AMMERLAAN Huigzoon, oud 30 jaren, tuindersknecht, geboren te Monster,
laatst woonachtig te Wateringen;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, door middel van buitenbraak in eene schuur, de
aanhorigheid uitmakende eener bewoonde huizing, geplaagd; - gecondemneerd (in overweging dat te
deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Wateringen worden aangeplakt.

1 augustus 1831

WILLEM KALFF, oud 30 jaren, schippersknecht, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam, en
JOHANNES de WIT, oud 40 jaren, zeeman , geboren te Bleskensgrave, laatst
woonachtig te Dordrecht;
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd aan boord van een vaartuig, ten tijde zij als
loontrekkende knechts op hetzelve dienstbaar waren, en zulks van goederen, die aan den schipper en
deszelfs bediende waren toevertrouwd; - gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele
omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement ieder voor veertien dagen, alsmede tezamen en ieder
voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Dordrecht en
Rotterdam worden aangeplakt.

1 augustus 1831KAREL JACOBUS VOERMANS, oud 22 jaren, schipper, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal van een gedeelte der lading rijst, die aan hem als schipper ter
vervoering was toevertrouwd; -gecondemneerd (in overweging dat te deze favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement voor de tijd van eene maand en in de kosten; - zullende dit arrest bij
extract zoo te 's-Gravenhage als mede te Rotterdam worden aangeplakt.

2 augustus 1831JOHANNES van den BERG, oud 30 jaren, arbeider, geboren en laatst woonachtig te
Poeldijk;
- schuldig verklaard aan gewelddadigheden tegen eenen veldwachter bij de waarneming zijner
bediening gepleegd, welke verwonding en bloedstorting ten gevolge hebben gehad; - gecondemneerd
(in overweging dat te deze favorabele omstandigheden aanwezig zijn) tot confinement voor de tijd van
een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage en te Poeldijk worden
aangeplakt.

8 augustus 1831

ROCHUS HEINISCH, van beroep messenmaker, laatst woonachtig te Rotterdam,
thans voortvluchtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met sequestratie
van zijne goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle aanspraak in regten;
voorts verklaard schuldig aan bedrieglijke bankbreuk, en zulks door het verduisteren zijner goederen en
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gelden, en het niet houden van boeken, immers door het verbergen derzelve; - gecondemneerd op om
een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een
papier op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt; - wijders tot confinement voor vijf jaren en in
de kosten, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract
door den scherpregter binnen de stad Rotterdam aan een paal worden geslagen, en gelijk extract
gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam aangeplakt worden.

8 augustus 1831

PIETER van der LANS, oud 29 jaren, arbeider, geboren te Stompwijk, laatst
woonachtig te Voorschoten, thans voortvluchtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met sequestratie
van zijne goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle aanspraak in regten;
voorts verklaard schuldig aan diefstal in eene herberg alwaar hij was ontvangen, en aan diefstal jegens
zijnen meester, tijdens hij bij denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd op om een schavot,
aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de
borst, waarop zijne misdaden staan uitgedrukt; - wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten,
die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den
scherpregter binnen de stad 's-Gravenhage aan een paal worden geslagen, en gelijk extract gedrukt en
zoo te 's-Gravenhage als te Katwijk aan den Rijn en Voorschoten worden aangeplakt.

11 october 1834

JOHANNES BARTHOLOMEUS LOETS, oud 31 jaren, van beroep timmerman,
geboren en laatst woonachtig te ‘s-Gravenhage,
- schuldig verklaard aan drie diefstallen, bij nacht, in de aanhorigheid van bewoonde huizen, allen door
middel van overklimming en een daarenboven door middel van uitwendige braak, na reeds bevorens
wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot met een strop om
den hals aan den galg vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt,
wijders tot confinement in een rasp- of tuchthuis voor den tijd van zeven jaren en in de kosten van de
procedure, ten behoeve van den Staat; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden
aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 21 julij 1834.

11 october 1834

ARNOLDUS SCHOENMAKERS, oud 49 jaren, van beroep sjouwer, geboren te
Oosterhout, laatst woonachtig te Amsterdam, en;
FREDERIK LUDEWIG, geboren te Vlissingen of te 's-Gravenhage, oud 34 jaren,
van beroep koopman, laatst woonachtig te Antwerpen of te Amsterdam,
- beiden schuldig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon, van zigtbaar
en verborgen wapentuig voorzien, door middel van uitwendige uitbraak, inklimming en inwendige braak,
in de aanhorigheid van een bewoond huis, nadat zij beiden reeds te voren wegens misdaden waren
veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot met een strop om den hals aan den galg
vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt, wijders tot confinement in
een rasp- of tuchthuis ieder voor twintig jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage, mitsgaders te Hillegom en te Amsterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 29 julij 1834.

10 november 1834

HENDRIK TRIEL of Van TRIEL, oud 46 jaren, van beroep stoombootstoker,
geboren te Maastricht, laatst woonachtig te Rotterdam,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd op de fabriek van en jegens de stoombootmaatschappij, in
dienst van welke hij zich tijdens het plegen van dezen diefstal voor loon als stoker bevond; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes maanden en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam en te IJsselmonde
worden aangeplakt.
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11 november 1834

LEENDERT ROGGEVEEN, oud 27 jaren, van beroep schippersknecht, geboren
te Hillegersberg, laats varende en zonder vaste woonplaats,
- schuldig verklaard aan diefstal van goederen, welke aan hem als schippersknecht waren
toevertrouwd; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor
den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te
Rotterdam worden aangeplakt.

12 november 1834

JOHANNES MENARD, oud 35 jaren, van beroep scharenslijper, geboren te
Antwerpen, laatst woonachtig te Brielle, en;
JOHANNES ADRIANUS FEIJT, oud 19 jaren, van beroep arbeider, geboren en
laatst woonachtig te Brielle,
- beiden schuldig verklaard: 1. aan diefstal, door meer dan een persoon, bij nacht gepleegd; en 2.
aan diefstal gepleegd bij nacht door meer dan een persoon, door middel van buitenbraak in een kermiskraam; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement ieder
voor twee jaren alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract te
's-Gravenhage alsmede te Brielle worden aangeplakt.

13 november 1834

FREDERIK TEPPERS, zich noemende HOMAN, oud 17 jaren, van beroep
schippersknecht, geboren en laatst woonachtig te Schiedam,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, in een bewoond schip van en jegens zijnen
meester, tijdens hij bij denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging van
favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij
extract te 's-Gravenhage alsmede te Schiedam worden aangeplakt.

13 november 1834

FRANCISCUS IDING, oud 19 jaren, van beroep zeeman, geboren en laatst
woonachtig te Maassluis,
- schuldig verklaard aan diefstal, door meer dan een persoon, bij nacht gepleegd; - gecondemneerd (in
overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor den tijd van eene maand en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Maassluis worden aangeplakt.

13 november 1834

CATHARINA SIGNÉ, oud 18 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Delft, laats
woonachtig te Breda,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd in een herberg, alwaar zij was ontvangen; - gecondemneerd
(in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes maanden en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als te Rotterdam en Breda worden aangeplakt.

18 november 1834

PIETERNELLA SCHOENMAKER, oud 17 jaren, van beroep werkster, en;
SOPHIA MAZER, oud 16 jaren, van beroep dienstbode; beiden geboren en laats
woonachtig te 's-Gravenhage,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij
denzelven als dienstmeiden tegen genot van loon in dienst waren; - gecondemneerd (in overweging
van favorabele omstandigheden) tot confinement ieder voor drie maanden, alsmede tezamen en ieder
voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.

19 november 1834

PIETER BAK, oud 23 jaren, van beroep schippersknecht, geboren te
Zwammerdam,
- schuldig verklaard aan diefstal op het schip van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij denzelven in
dienst was, door middel van inwendige braak; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal
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gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op zijn borst, waarop
zijne misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten; - zullende dit
arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

20 november 1834

JAN DONK, oud 49 jaren, van beroep arbeider, geboren te Meerkerk, laatst
woonachtig te Gouda'
- schuldig verklaard aan drie diefstallen, waarvan twee gepleegd bij nacht, in bewoonde huizingen of de
aanhorigheeden van dien, door middel van over- en inklimming, en de een bovendien door middel van
uit- en inwendige braak, en de derde gepleegd in een onbewoond gebouw, door middel van inwendige
braak; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk
gesteld te worden, met een papier op zijn borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot
confinement voor zes jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te
Gouda worden aangeplakt.

24 november 1834

SAMUEL JACOB WOLTERS, oud 34 jaren, van beroep sjouwer, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam, en;
WILLEM KOENEN, oud 46 jaren, van beroep sjouwer, geboren te 's-Gravenhage,
laatst woonachtig te Rotterdam,
- de eerstgenoemde verklaard schuldig aan diefstal uit het pakhuis van en jegens zijnen meester, bij
wien hij voor in dienst was, en de laatstgenoemde verklaard medepligtig aan dien diefstal door het
bewust vervoeren van het gestolene en alzoo in het voltooijen der voormelde misdaad te hebben
bijgestaan; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement ieder
voor drie jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage mitsgaders te Rotterdam worden aangeplakt.

24 november 1834

BERNARDUS BREKWEG, oud 24 jaren, van beroep graanmeter, geboren te
Stompwijk, laatst woonachtig te Rotterdam,
- schuldig verklaard aan moedwillige verwonding, waardoor aan den verwonde persoon een beletsel tot
het verrigten van zijn persoonlijke arbeid gedurende meer dan twintig dagen is teweeggebragt; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld
te worden, met een papier op zijn borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot
confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te
Overschie en in de gemeente Kethel worden aangeplakt, alsmede te Rotterdam.

2 december 1834

JAN ROODBOL, oud 17 jaren, van beroep tuindersknecht, geboren te Rotterdam,
laatst woonachtig te Kralingen,
- schuldig verklaard aan diefstal in een bewoond huis, door middel van inwendige braak gepleegd, gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement ieder voor een jaar
en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Kralingen worden aangeplakt.

3 december 1834

JOHANNES WILHELMUS HENRICUS DIERKER, oud 40 jaren, van beroep
inlandsch kramer, geboren te Osnabrug, laatst woonachtig te Ter Aar (Langeraar),
thans voortvluchtig,
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met sequestratie
van zijne goederen, gedurende zijn contumacie, en ontzegging intusschen van alle aanspraak in
regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal van vee uit de weide, en zulks na reeds vroeger wegens
misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad
staat uitgedrukt en daarna te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven jaren, alsmede
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in de kosten, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract
door den scherpregter op eene der openbare plaatsen binnen de stad Amsterdam aan een paal
worden aangeslagen, en gelijk extract gedrukt en zoo te 's-Gravenhage, als te Ter Aar (Langeraar) en
Leimuiden te worden aangeplakt.

10 januarij 1835

ELISABETH JANSSEN, huisvrouw van GERRIT van der KRAFT, oud 42 jaren,
van beroep dienstmeid, geboren te Maaseik, laatst woonachtig te Rotterdam,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens harer meester, tijdens zij bij
denzelven als meid voor loon in dienst was, alsmede jegens eene persoon, die zich destijds ten huize
van harer meester bevond; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende
een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad staat uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 'sGravenhage als te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 10 november 1834.

10 januarij 1835

JOHANNES MARTINUS KOENEN, oud 30 jaren, van beroep winkelknecht,
geboren en laatst woonachtig te 's-Gravenhage,
- schuldig verklaard aan diefstal in eene tapperij gepleegd, in welke hij was ontvangen, en zulks na
reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot,
aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de
borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt en daarna te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te
Delft worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 12 november 1834.

10 januarij 1835

JAN WELDRAGER, oud 22 jaren, van beroep pijpenmakersknecht, geboren en
laatst woonachtig te Gouda,
- schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen eener kwetsing van een nachtwaker, en van twee
bloedende verwondingen aan eenen anderen nachtwaker, tijdens die beiden als burgers met eene
openbare dienst belast in de uitoefening daarvan werkzaam waren; - gecondemneerd om op een
schavot, aan een paal gebonden, met roeden te worden gegeeseld en daarna te worden
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Gouda worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 18 november 1834.

10 januarij 1835

HENDRIK JACOB HAGEMANN, oud 40 jaren, van beroep gepensioneerd militair,
geboren te Bluchau in Wurtenberg, laatst zonder vaste woonplaats,
- schuldig verklaard aan diefstal, door middel van overklimming en buitenbraak in een onbewoond
gebouw gepleegd, en zulks na reeds vroeger wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, met den strop om den hals aan den galg vastgemaakt, met roeden te
worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt, wijders tot confinement voor tien jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 26 november 1834.

10 januarij 1835

WILLEM OOMANS of OOMIS, oud 35 jaren, van beroep schippersknecht,
geboren te Dordrecht, laatst zonder vaste woonplaats,
- schuldig verklaard aan diefstal op het schip van en jegens zijnen meester, wien hij als
schippersknecht voor loon diende, door middel van inwendige braak gepleegd; - gecondemneerd om
op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een
papier op den borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en
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in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage als te Rotterdam en Hillegersberg worden
aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 25 november 1834.

10 januarij 1835

JAN OOSTENDORP, oud 29 jaren, van beroep molenaarsknecht, geboren en
laatst woonachtig te Hillegersberg,
- schuldig verklaard aan poging tot diefstal, bij nacht, in een bewoond huis, door middel van
geweldpleging; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur
te pronk gesteld te worden, met een papier op den borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt,
wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam en Hillegersberg worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 26 november 1834.

10 januarij 1835

HENDRIK van den BOOGERT, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te Delft,
laatst zonder woonplaats;
JOHANNES ZUIDGEEST, oud 48 jaren, zonder beroep, geboren te Delft, zonder
vaste woonplaats, en;
JAN BRUIJNSE, oud 40 jaren, van beroep arbeider, geboren en laatst woonachtig
te Delft;
- de eerstegenoemde verklaard schuldig aan acht onderscheidene diefstallen, waarvan een door meer
dan een persoon en door middel van inklimming in een bewoond huis, - twee bij nacht en door middel
van inklimming in gebouwen en een van deze twee nog bovendien door middel van uitwendige braak, een bij nacht en door meer dan een persoon, en de vier overige bij nacht op de aanhorigheden van
bewoonde huizingen, en drie van deze vier diefstallen nog bovendien door meer dan een persoon
gepleegd, en zulks na reeds wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - de tweede genoemde
verklaard schuldig aan zes onderscheidene diefstallen, waarvan een door meer dan een persoon, en
door middel van inklimming in een bewoond huis en de vijf overige bij nacht en door meer dan een
persoon; - doch drie van deze vijf diefstallen nog bovendien op de aanhorigheden van bewoonde
huizingen zijn gepleegd; - alsmede verklaard medepligtig aan twee diefstallen bij nacht, een derzelve op
de aanhorigheid eener bewoonde huizing en de andere door middel van uitwendige braak en
inklimming in een gebouw gepleegd, en zulks, des bewust, een gedeelte van het gestolene te hebben
geheeld; - en de laatstgenoemde verklaard schuldig aan eene diefstal, bij nacht en door meer dan een
persoon, op de aanhorigheid van eene bewoonde huizing gepleegd, alsmede verklaard medepligtig
aan eenen diefstal, bij nacht, op de aanhorigheid eener bewoonde huizing gepleegd, en zulks door der
bewust een gedeelte van het gestolene te hebben geheeld; - gecondemneerd,
HENDRIK van der BOOGERT, om op een schavot, met den strop om den hals
aan de galg vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en daarna
gebrandmerkt, en
JOHANNES ZUIDGEEST, om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden met een papier op de borst,
waarop zijne misdaden zullen zijn uitgedrukt; wijders tot confinement de
eerstgenoemde voor tien jaren en de tweede genoemde voor zes jaren; - en
JAN BRUIJNSE (in overweging dat te zijnen opzigte favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement voor twee jaren,
- en zijn alle voornoemde personen tezamen en ieder voor het geheel gecondemneerd in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage, als te Hodenpijl, Overschie, Abtsregt, Delft en
Berkel worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 28 november 1834.

10 januarij 1835

DIRKJE de JONG, oud 23 jaren, van beroep dienstmeid, geboren onder
Loosduinen, laatst woonachtig te Wassenaar,
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize en jegens haren meester, tijdens zij bij denzelven
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voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een
half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op den borst, waarop hare misdaad zal zijn
uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage alsmede te Wassenaar worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 2 december 1834.

17 januarij 1835

ALBERTHA MIDDELDORP, oud 40 jaren, van beroep naaister, geboren te
Hardenberg, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens haren meester en diens
huisgenoten, tijdens zij bij eerstgemelden voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een
schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier
op den borst, waarop hare misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 11 november 1834.

17 januarij 1835

JACOBUS SCHOUTEN, oud 28 jaren, van beroep turfdrager, onbepaald
verlofganger der 's-Gravenhaagsche schutterij, geboren en laatst woonachtig te 'sGravenhage;
- verklaard medepligtig aan diefstal bij nacht, in een bewoond huis gepleegd, door met kennis van
zaken den dader te hebben bijgestaan in de daden, waardoor zijne misdaad is voorbereid, gemakkelijk
gemaakt en voltrokken, en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld
te worden, met een papier op den borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt en daarna te worden
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Delft worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 27 november 1834.

17 januarij

1835

ANNA CATHARINA LINDEMANS, oud 23 jaren, van beroep dienstmeid, geboren
te Alphen, laatst woonachtig te Gorinchem;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens hare meesteresse, tijdens zij bij
dezelve voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op den borst, waarop hare
misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit
arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Gorinchem worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 2 december 1834.

10 februarij 1835

SANDER van TIENHOVEN, oud 52 jaren, van beroep bouwman, geboren en
laatst woonachtig te Leksmond;
- schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van eene slag, welke bij den daardoor
verwonden persoon een beletsel tot persoonlijken arbeid gedurende meer dan twintig dagen heeft
veroorzaakt; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement
voor zes maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te
Leksmond worden aangeplakt.

10 februarij 1835

JOHANNES WOUTERS, oud 17 jaren, van beroep baan-spinners-jongen, en;
CATHARINA GOEKOOP, verlatene huisvrouw van JAN WOUTERS, oud 59
jaren, van beroep werkster; - beide geboren en laatst woonachtig te Rotterdam;
- de eerstgenoemde verklaard schuldig aan diefstal, door meer dan één persoon, bij nacht, in de
aanhorigheid van een bewoond huis en door middel van uitwendige braak gepleegd, en de
laatstegenoemde verklaard medepligtig te zijn aan dien diefstal, door het des bewust heelen en
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verkoopen van het gestolene; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement JOHANNES WOUTERS voor twee jaren en CATHARINA GOEKOOP voor den tijd
van zes maanden, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij
extract te 's-Gravenhage als te Rotterdam worden aangeplakt.

12 februarij 1835

ADRIANA CORNELIA LAMMERS, oud 33 jaren, van beroep schoonmaakster,
geboren te Heukelom, laatst woonachtig te Gorinchem;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens harer meester, tijdens zij bij
denzelven als werkster in dienst was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Gorinchem worden aangeplakt.

13 februarij 1835

HUGO van DAM, oud 22 jaren, van beroep snippermakersknecht, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal uit den werkplaats van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij
denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

19 februarij 1835

NAATJE de WIT, huisvrouw van HENDRIK van der HOF, oud 49 jaren, van
beroep arbeidster, geboren te Alblasserdam, laatst woonachtig te Dordrecht;
- schuldig verklaard aan diefstal in een bewoond huis, door middel van inwendige braak gepleegd; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor den tijd van
een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Dordrecht
worden aangeplakt.

24 februarij 1835

GERRITJE WESSEL, huisvrouw van ARIJ van der HELM, oud 27 jaren, zonder
beroep geboren te Monster, laatst woonachtig te Poeldijk, en;
PETRONELLA van DIJK, oud 17 jaren, van beroep werkster, geboren en laatst
woonachtig te Poeldijk;
- beiden verklaard schuldig aan diefstal, door middel van eenen vlaschen sleutel, in een gebouw
gepleegd, alsmede verklaard medepligtig elk aan een diefstal, door middel van eenen valschen
sleutel, in een bewoond huis gepleegd en zulks door met kennis van zaken de daderesse van
denzelven diefstal te hebben bijgestaan in de daden, waardoor hare misdaad is voorbereid,
gemakkelijk gemaakt en voltrokken, mitsgaders dor des bewust een gedeelte van het gestolene te
hebben geheeld; - gecondemneerd GERRITJE WESSEL, huisvrouw van ARIJ van de HELM, om
op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met
een papier op de borst, waarop hare misdaden zullen zijn uitgedrukt; wijders tot confinement voor
vijf jaren, en PETRONELLA van DIJK, (in overweging dat hare opzigte favorabele omstandigheden
aanwezig zijn) tot confinement voor twee jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de
kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Poeldijk worden aangeplakt.

26 februarij 1835

CHRISTIAAN RESPINO, oud 19 jaren, van beroep schippersknegt, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam;
schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd bij nacht, in een bewoond huis; - gecondemneerd om op
een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden , met een
papier op de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren
en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden
aangeplakt.
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26 februarij 1835

JOSEPH HOEVERT, volgens informatie laatst ban beroep bleekersknecht, en
gewoond hebbende onder Gouda, thans voortvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen, gedurende zijne contumacie, en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd ten huize van zijne
meesteresse, tijdens hij zich aldaar voor loon als knecht in dienst bevond, en zulks jegens
personen die zich ten huize van zijne meesteresse bevonden; - gecondemneerd om op een
schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een
papier op de borst, waarop zijne misdaad staat uitgedrukt; wijders tot confinement ieder voor vijf
jaren, alsmede en in de kosten, die door zijne contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; zullende dit arrest bij extract door den scherpregter op eene der openbare plaatsen binnen de stad
Rotterdam aan een paal worden aangeslagen en gelijk extract gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als
te Gouda aangeplakt worden.

2 maart 1835

HENDRICUS PHILIPPUS LAMERS, oud 17 jaren, van beroep koffijhuisknecht, geboren
en laatst woonachtig te 's-Hertogenbosch;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, gepleegd bij nacht, door meer dan een persoon, op
bewoonde schepen; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

2 maart 1835

GIJSBERT van DIJK, oud 34 jaren, van beroep slagter en metselaarsknegt,
geboren te Leiden, laatst woonachtig te Delft, thans voorvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen gedurende zijne contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan moedwilligen en met voorbedachten rade
gepleegden doodslag en zulks nadat hij reeds te voren wegens misdaad was veroordeeld geweest;
- gecondemneerd om op een schavot, aan eene galg met de koord gestraft te worden, dat er de
dood na volgt en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter op eene der
openbare plaatsen binnen de stad Rotterdam aan een paal worden aangeslagen en gelijk extract
gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als te Delft aangeplakt worden.

3 maart 1835

MATTHIEU GERARD CRESPIN, van beroep kledermaker, laatst gewoond
hebbende te 's-Gravenhage, thans voorvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen gedurende zijne contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan valschheid in onderhandsche geschriften, door
het valschelijk namaken van schrifturen en naamtekeningen en het gebruik maken van
voorschreven valsche onderhandsche geschriften, wetende dat dezelve valsch waren; - gecondemneerd om op een schavot met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt; wijders
tot confinement voor vijf jaren, alsmede in een geldboete ten bedrage van vierhonderd gulden en in
de kosten die door zijne contumacie daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den
scherpregter op eene der openbare plaatsen aan een paal worden aangeslagen en gelijk extract
gedrukt en te 's-Gravenhage aangeplakt worden.

17 april 1835

GERARDUS DUIVENVOORDE, oud 32 jaren, van beroep sjouwer, geboren te
Lisse, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, door middel van binnenbraak, in een bewoond huis gepleegd en
zulks na reeds vroeger ter zake misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een
schavot, met den strop om den hals aan de galg vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en
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daarna gebrandmerkt; wijders tot confinement voor acht jaren en in de kosten; zullende dit arrest
bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 9 februarij 1835.

17 april 1835

TRIJNTJE van der HOOGT, oud 51 jaren, van beroep werkster, geboren te
Alblasserdam, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, in een bewoond huis, door middel van binnenbraak
gepleegd; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur
te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad zal zijn uitgedrukt,
wijders tot confinement ieder voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage als te Rotterdam worden aangeplakt.

17 april 1835

COENRAAD KEMME, oud 26 jaren, van beroep kantoorbediende, geboren en
laatst gewoond hebbende te Rotterdam, en;
EGBERT CHRISTIAAN BOUWMAN, oud 30 jaren, van beroep
kleermakersknecht, geboren en laatst woonachtig te Rotterdam;
- beide schuldig verklaard aan diefstal, door meer dan een persoon, in een bewoond huis en door
middel van inwendige braak gepleegd; - en zulks ten aanzien van den eerstgenoemden na reeds te
voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd COENRAAD KEMME, om
op een schavot, met den strop om den hals aan de galg vastgemaakt, met roeden te worden
gegeeseld en daarna gebrandmerkt, en EGBERT CHRISTIAAN BOUWMAN, om op een schavot,
aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de
borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot confinement COENRAAD KEMME voor
acht jaren, en EGBERT CHRISTIAAN BOUWMAN voor zes jaren, alsmede tezamen en ieder voor
het geheel in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam
worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 18 februarij 1835.

17 april 1835

HENDRIK de LOME, oud 23 jaren, van beroep sjouwer en speelman, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, in een bewoond huis, na reeds eenmaal ter zake van
misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne
misdaad zal zijn uitgedrukt, en daarna te worden gebrandmerkt, wijders tot confinement voor vijf
jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam
worden aangeplakt.

17 april 1835

JOHANNES van KESTEREN, oud 30 jaren, van beroep sjouwer, geboren te
Delfshaven, laatst woonachtig te Rotterdam, en;
JOHANNES WILHELMUS van der LINDEN, oud 37 jaren, van beroep sjouwer,
geboren en laatst woonachtig te Rotterdam;
- de laatstgenoemde verklaard schuldig aan diefstal, in een bewoond huis, door middel van eenen
valschen sleutel gepleegd; en de eerstgenoemde verklaard medepligtig aan dien diefstal, door des
bewust den dader behulpzaam te zijn geweest in de feiten, welke dienden, om dien diefstal voor te
bereiden en te doen gelukken, en door het bewust heelen en verbergen van het gestolene, en
zulks nadat zij beide reeds te voren wegens misdaad zijn veroordeeld; - beiden gecondemneerd
om op een schavot, aan een paal gebonden, met den strop om den hals aan de galg vastgemaakt,
met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt, wijders tot confinement ieder voor acht
jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage mitsgaders te Rotterdam worden aangeplakt.
pagina

26 van50

EXTRACTEN
uit de arresten van het HOF van ASSIES
in de provincie Holland, Zuider Kwartier,
periode 1823 - 1835

27 april 1835

HENDRIK HEMEIJER, oud 32 jaren, van beroep arbeider, geboren in Hannover,
laatst woonachtig te Zegswaard, en;
NICOLAAS van LEEUWEN, oud 27 jaren, van beroep arbeider, en laatst
woonachtig te Zegwaard;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht, dor meer dan een persoon gepleegd; - gecondemneerd
(in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement, de eerstgenoemde voor den tijd
van drie maanden, en de laatstgenoemde voor veertien dagen, alsmede tezamen en ieder voor het
geheel in de kosten van de procedure ten behoeve van den Staat; - zullende dit arrest bij extract
zoo te 's-Gravenhage, als te Zoetermeer en Zegwaard worden aangeplakt.

27 april 1835

GERRIT de JONG, oud 16 jaren, van beroep ligt-matroos, geboren te
Schoonoorden, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal op eene stoomboot, tijdens hij op dezelve voor loon in dienst was,
jegens een persoon zich op die stoomboot bevindende gepleegd; - gecondemneerd (in overweging
van favorabele omstandigheden) tot confinement voor die jaren, en in de kosten; - zullende dit
arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

28 april 1835

GERRIT BLOM, oud 23 jaren, van beroep metselaarsknecht, geboren en
woonachtig te Gouda;
- schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stooten aan zijne wettige ouders;
- gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor vier jaren
en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Gorinchem worden
aangeplakt.

29 april 1835

ESTHER WINDMULLER, oud 21 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te
Hengelo, laats woonachtig te Gorinchem;
- schuldig verklaard aan diefstal ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij denzelven in
vaste loontrekkende dienst was, gepleegd; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor vier jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'Gravenhage alsmede te Gorinchem worden aangeplakt.

1 mei 1835

CHRISTINA MARIA GOEDEL, oud 22 jaren, van beroep werkster, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan het moedwillig slaan en verwonden van eene agent van de gewapende
magt, die zich in uitoefening zijner bediening bevond, ten gevolge waarvan bij denzelven
bloedstorting is ontstaan; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

5 mei 1835

DIRK FONTEIN, oud 22 jaren, van beroep werkster, geboren en laatst woonachtig
te Rotterdam, en;
JOHANNES BROEKHUIZEN, oud 21 jaren, van beroep opperman, geboren en
laatst woonachtig te Rotterdam;
- beiden schuldig verklaard aan diefstal, door meer dan een persoon, in een ter bewoning geschikt
gebouw gepleegd; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement ieder voor drie maanden, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten;
zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam worden aangeplakt.
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7 mei 1835

CORNELIS STEENBERGEN, oud 38 jaren, van beroep werkman, thans met
onbepaald verlof als schutter van de 1ste compagnie van het 2de battillon der 2de
afdeeling Noord-Brabandsche schutterij, geboren te Honkoop, laats woonachtig te
Ouderwater;
- schuldig verklaard
1e, aan diefstal, bij nacht, in de aanhorigheid van een bewoond huis, door middel van inklimming
gepleegd;
2e, aan twee diefstallen, gepleegd bij nacht, in de aanhorigheden van bewoonde huizen, door
middel van inklimming en uitwendige braak gepleegd, en zulks nadat hij reeds te voren wegens
misdaad is veroordeeld geweest; gecondemneerd om op een schavot met den strop om den hals,
aan de galg vastgemaakt, met roden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt, wijders tot
confinement voor negen jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage
alsmede te Ouderwater worden aangeplakt.

8 mei 1835

JOHANNA MARIA van der KAMPE, oud 27 jaren, van beroep dienstmeid,
geboren en laats woonachtig te Lierop;
- schuldig verklaard aan diefstal ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij denzelven als
vaste loontrekkende dienstmeid inwoonde, gepleegd; -gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor twee jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij
extract te 's-Gravenhage, alsmede te Dordrecht en te Lierop worden aangeplakt.

11 mei 1835

JOHANNES WILHELMUS HENRICUS DIERKER, ook wel genaamd Willem
Tempe, oud 40 jaren, van beroep inlandsch kramer, geboren te Osnabruck, laatst
woonachtig te Ter Aar (Langeraar), thans voorvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening van de regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen gedurende zijne contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal van vee uit de weide en zulks na reeds
vroeger wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot met
roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt; wijders tot confinement voor vijftien jaren en
in de kosten die door zijne contumatie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij
extract door den scherpregter op eene der openbare plaatsen binnen de stad Amsterdam aan een
paal worden aangeslagen en gelijk extract gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als te Amsterdam en
Ter Aar (Langeraar) aangeplakt worden.

12 mei 1835

SAMUEL MONDT, oud 53 jaren, van beroep gepensioneerd luitenant, geboren te
Berlijn, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal in eene herberg, tijdens hij in dezelve ontvangen was; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor die jaren en
in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam worden
aangeplakt.

18 mei 1835

ISRAEL POLAK, oud 23 jaren, van beroep koopman, geboren en laatst
woonachtig te Dordrecht;
- schuldig verklaard aan moedwillige verwonding, welke voor den verwonden persoon een beletsel
tot het verrigten van persoonlijken arbeid gedurende meer dan twintig dagen heeft veroorzaakt;
gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor drie jaren
en in de kosten; -zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Dordrecht worden
aangeplakt.

18 mei 1835

THOMAS van EIJSDE, oud 44 jaren, van beroep arbeider, geboren en laatst
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woonachtig te Dordrecht;
- schuldig verklaard, ten 1e aan twee diefstallen, de een door middel van overklimming op een
omheinde plaats, de andere bij nacht in de aanhorigheid van een bewoond huis gepleegd; en ten
2e aan poging tot diefstal door middel van overklimming op eene omheinde plaats gepleegd;
gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor vier jaren
en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Dordrecht worden
aangeplakt.

18 mei 1835

ELISABETH van der HARST, oud 20 jaren, van beroep dienstmeid, geboren te
Loosduinen, laatst woonachtig te 's-Gravenhage, en;
MARIA HAGERAAT, oud 20 jaren, van beroep schoonmaakster, geboren en
laatst woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal ten huize van en jegens haren meester, tijdens zij bij denzelven
voor loon in dienst waren gepleegd; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement, de eerstgenoemde voor den tijd van eene maand en de
laatstgenoemde voor vier jaren, alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de kosten; -zullende
dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.

11 juli 1835

HUIG SNOEK, oud 29 jaren, van beroep olieslagersknecht, geboren te
ZWIJNDRECHT, laatst woonachtig te Gorinchem;
- schuldig verklaard aan diefstal, door middel van inklimming gepleegd, in den molen van en jegens
zijnen meester, tijdens hij bij denzelven voor loon als knecht in dienst was; gecondemneerd om op
een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half jaar te pronk gesteld te worden, met een
papier op de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren
en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Gorinchem worden
aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 1 mei 1835.

11 julij 1835

CORNELIS KORTELAND, oud 36 jaren, van beroep sjouwer, geboren en laatst
woonachtig te Rotterdam;
AART van der HOEVEN, oud 29 jaren, van beroep sjouwer, geboren en laatst
woonachtig te Rotterdam;
GERRIT APPEKS, oud 46 jaren, van beroep sjouwer, geboren Te Haarlem, laatst
woonachtig te Rotterdam;
JAN MARONIER, oud 40 jaren, van beroep pakhuisknecht, geboren en laatst
woonachtig te Rotterdam;
MARIA DURIÉ, huisvrouw van JEAN BAPTISTE AUDIBERE, oud 42 â 43 jaren,
van beroep waschvrouw, geboren en laatst woonachtig te Rotterdam;
HENRICA RUITENBERG, weduwe van LEENDERT BOUWENS, oud 50 jaren,
van beroep tapster, geboren te Waspik, laats woonachtig te Rotterdam, en;
LEENTJE JOSEPH SALOMON van OS, huisvrouw van MSRCUS MANUEL van
GELDERE, oud 50 jaren, zonder beroep, geboren en laatst woonachtig te
Rotterdam;
de drie eerstgenoemde verklaard schuldig aan diefstal op 24 november 1834 in het pakhuis van en
jegens hunnen meester, tijdens zij bij denzelven in loontrekkenden dienst waren, gepleegd;
CORNELIS KORTELAND, AART van der HOEVEN, GERRIT APPELS en JAN MORANIER aan
diefstal op den 25 november 1834, in het pakhuis van en jegens hunne meester, tijdens zij bij
denzelven in loontrekkenden dienst waren, gepleegd; MARIA DURIÉ en HENRICA RUITENBERG
verklaard medepligtig aan den beide opgenoemde en omschreven diefstallen, door het receleren
van het gestolene, wetende dat het gestolen was, en LEENTJE JOSEPH SALOMON van OS,
verklaard medepligtig aan den eerstegenoemden en omschreven op den 24 november 1834
gepleegden diefstal, door het helen en verbergen van het gestolene, wetende dat het gestolen was;
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- gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement CORNELIS
KORTELAND en JAN MARONIER, ieder van den tijd van vier jaren; AART van der HOEVEN en
LEENTJE JOSEPH SALOMON van OS, huisvrouw van MARCUS MANUEL van GELDERE, ieder
voor den tijd van drie jaren, GERRIT APPELS en MARIA DORIÉ, huisvrouw van JEAN BAPTISTE
AUDIBERE, ieder voor den tijd van twee jaren, en HENRICA RUITENBERG, weduwe van
LEENDERT BOUWENS, voor den tijd van een jaar, en zijn alle voornoemde personen tezamen en
ieder voor het geheel gecondemneerd in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage
alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 4 mei 1835.

11 julij 1835

JOHAN FREDERIK LOGEMAN, oud 51 jaren, van beroep kleermaker, geboren in
Hannover, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan bedrieglijke bankbreuk, door na als koopman te zijn gefailleerd, te zijn
gebleken roerende goederen, tot zijn failliete massa behoorende, ten nadeel van zijne crediteuren
te hebben verduisterd; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement voor twee jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage
als te Rotterdam worden aangeplakt.

20 julij 1835

GEORGE FREDERIK AUBERLIN, oud 20 jaren, van beroep borstelmaker,
geboren en laats woonachtig te 's Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal, door meer dan een persoon, in een bewoond huis gepleegd; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes
maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aan geplakt.

21 julij 1835

GEERTRUI KAMPS, oud 22 jaren, van beroep bleekersmeid, geboren en laatst
woonachtig te Leyden, en;
GEERTRUI WALMACHER, oud 32 jaren, van beroep blekersmeid, geboren bij
Aken, laats woonachtig te Leyden;
- de eerstegenoemde schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd op de werkplaats van en jegens
hare meesteresse, tijdens zij bij dezelven voor loon in dienst was en de laatstgenoemde aan twee
diefstallen, gepleegd op verscheidene werkplaatsen van en jegens hare meesters, tijdens zij bij
dezelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele
omstandigheden) tot confinement GEERTRUI KAMPS voor den tijd van eene maand en
GEERTRUI WALMACHER voor drie maanden alsmede tezamen en ieder voor het geheel in de
kosten; zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Leyden worden aangeplakt.

22 juli 1835

ADRIANUS CORNELIS BUIS, oud 33 jaren, van beroep sleepersknegt, geboren
te Waspik, laatst woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, door middel van uitwendige braak in eene beslotene plaats
gepleegd; - gecondemneerd om op een schavot aan een paal gebonden, gedurende een half uur
te pronk worden gesteld, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt;
wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage alsmede te Rotterdam worden aangeplakt.

22 julij 1835

ADRIANUS BOUSSÉ of BOUCHÉE, oud 35 jaren, van beroep naaister, geboren
te Brielle, laatst woonachtig te 's-Gravenhage;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met
sequestratie van hare goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens
degenen bij welke zij voor loon werkzaam was en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zijn
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veroordeeld geweest; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende
een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop hare misdaad zal zijn
uitgedrukt en daarna te worden gebrandmerkt; wijders tot confinement voor tien jaren en in de
kosten, die door hare contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract
door den scherpregter op eene der openbare plaatsen binnen de stad van Brielle aan een paal
worden aangeslagen en gelijk extract gedrukt 's-Gravenhage aangeplakt worden.

17 october 1835

HENRICUS JOHANNES PETER MEIJER, oud 36 jaren, van beroep arbeider,
geboren te Wassenaar, laatst woonachtig te Leyden;
- schuldig verklaard aan diefstal van vee uit weide en aan twee diefstallen jegens zijnen meester
gepleegd, tijdens hij bij dezelven voor loon in dienst was; gecondemneerd om op een schavot, aan
een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk worden gesteld te worden, met een papier op
de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Leyden en Wassenaar worden
aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 14 julij 1835.

17 october 1835

MARTINUS BOUWMAN, oud 31 jaren, van beroep metselaar, geboren te 'sGravenhage, laatst woonachtig te Leyden;
- schuldig verklaard aan diefstal van vee uit de weide en aan twee diefstallen jegens zijnen meester
gepleegd, tijdens hij bij denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot,
aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de
borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt, wijders tot confinement voor vijf jaren en in de
kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage alsmede te Leyden worden
aangeplakt.
N.B.
De voorziening in cassatie verworpen tegen het arrest van 21 julij 1835.

2 november 1835

ENGEL BELTVELZEN, oud 31 jaren, van beroep arbeider, geboren en laatst
woonachtig te Naaldwijk;
- schuldig verklaard aan diefstal gepleegd in eene tapperij, waarin hij was ontvangen; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor veertien
dagen en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage, als te Poeldijk en
Naaldwijk worden aangeplakt.

3 november 1835

HENDRIK ALBERS, oud 22 jaren, van beroep boerenknecht, geboren in
Oldenburgsche, laatst woonachtig te Stompwijk;
- schuldig verklaard aan diefstal gepleegd ten huize van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij
denzelven voor loon in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden met een papier op de borst, waarop zijne
misdaad zal zijn uitgedrukt; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot
confinement voor vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage
alsmede te Stompwijk worden aangeplakt.

3 november 1835

DIRK BOORTMAN, oud 16 jaren, van beroep schoenmaker, geboren en laatst
woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan diefstal door meer dan een persoon in een bewoond huis gepleegd en aan
poging tot diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een bewoond huis; - gecondemneerd (in
overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor twee jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.
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4 november 1835

CATHARINA van REEK, oud 22 jaren, van beroep dienstbode, geboren en laatst
woonachtig te Leyden;
- schuldig verklaard aan diefstal, gepleegd ten huize van en jegens hare meesteresse, tijdens zij bij
dezelve als loontrekkende dienstbode in dien st was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij
extract te 's-Gravenhage alsmede te Leyden worden aangeplakt.

9 november 1835

JACOBUS RONDEE of DE RONDE, oud 53 jaren, van beroep sjouwer, geboren
te Amsterdam, laatst zonder vaste woonplaats;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, beiden door middel van overklimming en den een nog
daarenboven door middel van buitenbraak in onbewoonde tuihuizen gepleegd; - gecondemneerd
om op een schavot aan een paal gebonden, gedurende een half uur te pronk gesteld te worden,
met een papier op de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot confinement voor
vijf jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Gouda
worden aangeplakt.

9 november 1835

BASTIAAN
van
WIJK,
van
beroep
boerenarbeider,
geboren
te
Noordwaddinxveen, laatst woonachtig te Zegwaard;
- schuldig verklaard aan diefstal door middel van buitenbraak, inklimming en binnenbrak in een
bewoond huis gepleegd en zulks na reeds vroeger ter zake van misdaad te zijn veroordeeld
geweest; - gecondemneerd om op een schavot, met den strop om den hals aan de galg
vastgemaakt, met roeden te worden gegeeseld en daarna met een heet ijzer op den schouder
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor tien jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract
te 's-Gravenhage alsmede te Bleiswijk en Zegwaard worden aangeplakt.

10 november 1835

ANDRIES JACOBUS BAKKER, oud 36 jaren, van beroep sjouwerman, geboren
en laatst woonachtig te 's-Gravenhage;
- schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen aan zijne wettige moeder; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor drie
maanden en in de kosten; zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage worden aangeplakt.

12 november 1835

CHRISTIAAN SCHOUTEN, oud 19 jaren, van beroep schippersknecht, geboren
te Roozendaal, laatst woonachtig te Breda;
- schuldig verklaard aan diefstal jegens zijn meesteresse en in het door haar bewoond wordend
schip, tijdens hij bij haar voor loon in dienst was, door middel van inwendige braak gepleegd; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor vier jaren
en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage als te Rotterdam en Breda
worden aangeplakt.

13 november 1835

MATTHIJS PINSE van der AA, oud 52 jaren, van beroep stoelenmatter, geboren
te Meerkerk, laatst woonachtig te Jaarsveld;
- schuldig verklaard aan twee diefstallen, gepleegd bij nacht, in de aanhorigheid van een bewoond
huis, door middel van overklimming; gecondemneerd (in overweging van favorabele
omstandigheden) tot confinement voor twee jaren en in de kosten; zullende dit arrest bij extract zoo
te 's-Gravenhage als te Meerkerk en te Jaarsveld worden aangeplakt.

16 november 1835

FRANCISCUS FOORT, oud 53 jaren, zonder beroep doch gealimenteerd in het
stads armenhuis te Rotterdam, geboren en wonende te Rotterdam;
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- schuldig verklaard aan moedwillige verwonding, waardoor bij den verwonden persoon eene ziekte
en beletsel tot persoonlijken arbeid gedurende meer dan twintig dagen is veroorzaakt; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes
maanden en in den kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam
worden aangeplakt.

18 november 1835

KAREL KEIJDEWIJS, oud 23 jaren, van beroep marskramer, geboren te
Amsterdam, laats woonachtig te Rotterdam;
- schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht in een ter bewoning bestemd vaartuig gepleegd; gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden) tot confinement voor zes
maanden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Rotterdam
worden aangeplakt.

21 november 1835

PETRUS FOX, oud 29 jaren, van beroep smidsknecht, geboren en laatst
woonachtig te Leyden;
- schuldig verklaard aan moedwilligen manslag; - gecondemneerd om op een schavot met den
strop om den hals aan de galg vastgemaakt met roeden te worden gegeeseld en daarna
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor twintig jaren en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 's-Gravenhage alsmede te Leyden worden aangeplakt.

25 november 1835

ALIDA JOHANNA RUIJSENAAR, oud 16 jaren, van beroep dienstmeid, geboren
re Bodegraven, laatst woonachtig te Gouda;
- schuldig verklaard aan diefstal ten huize van en jegens hare meesteresse gepleegd, tijdens zij bij
dezelve voor loon in dienst was; - gecondemneerd (in overweging van favorabele omstandigheden)
tot confinement voor den tijd van een jaar en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract te 'sGravenhage alsmede te Gouda worden aangeplakt.

26 november 1835

ADRIANUS SPRANGERS, oud 39 jaren, van beroep arbeider, geboren te
Almkerk, laatst woonachtig te 's Hertogenbosch;
- schuldig verklaard aan valschheid in onderhandsch geschrift, door het bedrieglijk namaken van
geschriften en handteekeningen en het des bewust gebruik maken van die valsche stukken; gecondemneerd om op een schavot met roeden te worden gegeeseld en daarna te worden
gebrandmerkt, wijders tot confinement voor zeven jaren, alsmede in een geldboete ten bedrage
van honderd gulden en in de kosten; - zullende dit arrest bij extract zoo te 's-Gravenhage, als te
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem en 's Hertogenbosch worden aangeplakt.

30 november 1835
JOSEPH WIERS, laatst van beroep schippersknecht, thans voortvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal door middel van inwendige inbraak,
gepleegd in het schip van en jegens zijnen meester, tijdens hij bij denzelven voor loon als
schippersknecht in dienst was; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne
misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot confinement voor zes jaren en in de kosten, die door zijne
contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter
op eene der openbare plaatsen binnen de stad van Rotterdam aan een paal worden aangeslagen
en gelijk extract gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als te Maassluis en Steenbergen aangeplakt
worden.
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10 december 1835

JOHAN de VRIES, oud 45 jaren, van beroep schoenmaker, geboren te Vlissingen,
laatst woonachtig te Amsterdam, thans voortvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan poging tot diefstal door middel van inklimming
gepleegd in een bewoond huis; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden,
gedurende een half uur te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne
misdaad zal zijn uitgedrukt; wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten, die door zijne
contumacie veroorzaakt daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter
op eene der openbare plaatsen binnen de stad van Leyden aan een paal worden aangeslagen en
gelijk extract gedrukt en zoo te 's-Gravenhage als te Leyden en Amsterdam aangeplakt worden.

10 december 1835

FRANS PETER MEIJER , oud 23 jaren, van beroep kleermakersknecht, geboren
Bij Munster, laatst woonachtig te Maasland, thans voortvlugtig;
- verklaard weerspannig aan de wet, geschorst in de uitoefening der regten als burger, met
sequestratie van zijne goederen, gedurende zijn contumacie en ontzegging intusschen van alle
aanspraak in regten; - voorts verklaard schuldig aan diefstal ten huize van en jegens zijnen
meester, bij wien hij in vasten loontrekkenden dienst was, door middel van eenen valschen sleutel
gepleegd; - gecondemneerd om op een schavot, aan een paal gebonden, gedurende een half uur
te pronk gesteld te worden, met een papier op de borst, waarop zijne misdaad zal zijn uitgedrukt;
wijders tot confinement voor vijf jaren en in de kosten, die door zijne contumacie veroorzaakt
daaronder begrepen; - zullende dit arrest bij extract door den scherpregter op eene der openbare
plaatsen binnen de stad van Rotterdam aan een paal worden aangeslagen en gelijk extract gedrukt
en zoo te 's-Gravenhage als te Maasland aangeplakt worden.
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EXTRACTEN - ARRESTEN
7

houdende veroordeeling tot lyf- en infamerende straffen gewezen
in de maanden january en februari 1834
provincie UTRECHT
gezien bij ons, Procureur-Crimineel voor
de Provinciën Holland,
Noordelyk gedeelte en Utrecht

getekend,
PROVO

KLUIT

Voor extract conform,
Afgegeven aan den heer Procureur-Crimineel,
De griffier bij de Rechtbank van Eersten Aanleg,
zitting hebbende te Amsterdam,

was getekend,
D. C. v a n

LENNEP

Ter drukkerij van J.G. Bentinck in de Linieer-Frabrijk te Amsterdam,

7

schandelijke
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dd. 23 october 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
PIETER VOGEL, oud 46 jaren, zaakwaarnemer in het bezorgen van plaatsvervangers, geboren en
wonende te Amsterdam, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 2 duim; hebbende lang aangezigt; blozende kleur, bruin haar en wenkbraauwen,
rond voorhoofd; blaauwe oogen; grooten neus, ordinairen mond; lange kin en bruinen baard.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
gebruik maken van een vervalscht authentiek en publiek geschrift, in het welk valschelyk
geschriften waren gealtereerd, gepleegd den 25 mei 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en vijf-jarig confinement in een rasp- of
tuchthuis, en eene geldboete van f 50,-- met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 147, 148, 164 en 165 van het Wetboek van Strafregt, art. 9, 11 en 13 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 24 october 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
JACOB DOBBER, oud 42 jaren, timmerman, geboren te Zaandam, wonende te Amsterdam,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 3 duim; hebbende lang aangezigt; breed voorhoofd, blaauwe oogen, kleinen
neus en mond; blond haar, lichte wenkbraauwen, ronde kin, bleeke kleur, op den regterarm geprikt
de letters J.L.B.M.L.M.L.B. en op den linkerarm T.V.D.B.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht, in een ter bewooning geschikt huis, door middel van buitenbraak en inklimming,
gepleegd in de maand juli 1833 te Amsterdam, en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zyn
veroordeeld geweest;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
geseling en brandmerk met de letters 'TP' op een schavot met den strop om den hals
vastgemaakt, en tien-jarig confinement in een rasp- of tuchthuis, met veroordeling in de kosten en
ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 384, 381, no. 4 en art. 56 no. 4 van het Wetboek van Strafregt, art. 7 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 25 october 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
JAN van der HORST, oud 40 jaren, zonder beroep, geboren te Zaandam, wonende te Schagen,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
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lang 1 El, 6 palm, 7 duim; hebbende langwerpig aangezigt; bleeke kleur, licht bruin haar en
wenkbraauwen, rond voorhoofd; blaauwe oogen; spitsen neus, ordinairen mond; spitse kin en
donker bruinen baard.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
vyf diefstallen allen by nacht, in een bewoond huis, door middel van over- en inklimming, gepleegd
in den loop van het jaar 1833 te Schagen;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een rasp- of
tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract
van het arrest te Amsterdam en in de gemeente Schagen;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 384, 381 no. 4 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 11 der publicatie van den 11den
december 1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 30 october 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
AART VENDERLOO, oud 41 jaren, stratenmaker, geboren te Ameide, wonende te Amsterdam,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 8 duim; hebbende rond aangezigt; rond voorhoofd; blaauwe oogen; ordinairen
neus en mond; bruin haar en wenkbraauwen; ronde kin, blozende kleur en zynde geschonden van
de kinderziekte.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht in een bewoond huis, gepleegd den 1sten december 1833 te Amsterdam, zulks na
reeds te voren wegens misdaad te zyn veroordeeld geweest;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, brandmerk met de letter 'T', en vyf-jarig
confinement in een rasp- of tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken
en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 en art. 56 no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 11 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 31 october 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
JAN TOOREMAN, oud 52 jaren, schilderknecht, geboren en wonende te Amsterdam,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 8 duim; hebbende lang aangezigt; plat voorhoofd; blaauwe oogen; ordinairen
neus en mond; bruin haar en wenkbraauwen; ronde kin en bleke kleur.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht dor meer dan eenen persoon, gepleegd in de maand augustus 1833 te
Amsterdam, zulks na reeds te voren wegens misdaad te zyn veroordeeld geweest;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, brandmerk met de letter 'T', en vyf-jarig
confinement in een rasp- of tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken
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en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 en art. 56 no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 11 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 1 november 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
STEVEN VERMEER, oud 46 jaren, hoefsmid, geboren te Jutphaas, wonende te Veenendaal,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 4 duim; hebbende vol aangezigt; gezonde kleur, grys haar en wenkbraauwen,
gryze baard, rond voorhoofd, blaauwe oogen, spitsen neus, kleinen mond, breede kin, en zynde
desselfs linkerarm styf.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal in eene herberg, alwaar hy was ontvangen, gepleegd den 31sten 1833 te Rheenen, en
zulks na reeds te voren wegens misdaad te zyn veroordeeld geweest;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, brandmerk met de letter 'T', en vyf-jarig
confinement in een rasp- of tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken
en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam, te Rheenen en te Veenendaal;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 4 en art. 56 no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 11 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 4 november 1833; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Het verzoek tot cassatie door dezen gecondemneerden gedaan, is by arrest van het Hoog Geregtshof
van den 28sten december 1833, gewezen van den hand.
Genaamd:
JACOB HEKMAN, oud 19 jaren, bakkersknecht, geboren te Tubingen in Wurtemburg, wonende te
Amsterdam, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende ovaal aangezigt; bruine oogen, ordinairen neus en mond,
bruin haar en wenkbraauwen, ronde kin en blozende kleur.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal in de bakkery van en jegens zynen meester tydens hy by denzelven voor loon in dienst was,
gepleegd in den maand augustus 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een tuchthuis,
met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het
arrest te Amsterdam.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den december 1813,
en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 20 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JUDITH BONNEWITZ, oud 20 jaren, borduurster, geboren en wonende te Amsterdan,
gedetineerde;
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Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 4 duim; hebbende ovaal aangezigt; smal voorhoofd; bruine oogen; ordinairen
neus en mond; zwart haar en wenkbraauwen; ronde kin en blozende kleur.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht in een bewoond huis, gepleegd den 30sten october 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
een jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december
1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 21 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
NEELTJE BEERS, weduwe van WILLEM BOOT, oud 33 jaren, werkster, geboren en wonende te
Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 2 duim; hebbende smal aangezigt; gezonde kleur, bruin haar en wenkbrauwen,
plat voorhoofd; gryze oogen; ordinairen neus en mond en breede kin;
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht in een bewoond huis, door middel van inklimming en inwendige braak, gepleegd
den 4 november 1831 te Kolhorn;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
drie maanden confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en in de gemeente Barsingerhorn;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 384, 381, no. 4 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december
1813, en art. 366 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 21 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
MATJE JANSEN SMIT, oud 33 jaren, werkster, geboren te Terschelling, wonende te Amsterdam,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 6 duim; hebbende ovaal aangezigt; smal voorhoofd; blaauwe oogen; ordinairen
neus, kleinen mond; bruin haar en wenkbraauwen; ronde kin en blozende kleur.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal ten huize van en jegens hare meesteresse, tydens zy by dezelve voor loon in dienst was,
gepleegd in den loop van het jaar in 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
een jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december
1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 22 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JAN HARMSEN, oud 19 jaren, boekdrukkersknecht, geboren en wonende te Amsterdam, gedetipagina
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neerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 4 palm, 7 duim; hebbende ovaal aangezigt; rond voorhoofd; blaauwe oogen; ordinairen
neus en mond; bruin haar en wenkbraauwen; ronde kin, blozende kleur en zynde pokdalig.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal door meer dan een persoon, by nacht in een bewoond huis, gepleegd den 25sten october
1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
te Pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier en vyfjarig confinement in een tuchthuis,
met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het
arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den december 1813,
en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 23 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd 1ste:
JAN LAAN, oud 23 jaren, boerenarbeider, geboren te Hem, wonende te Venhuizen;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 4 duim; hebbende rond aangezigt; blozende kleur, blond haar en wenkbraauwen;
rond voorhoofd, blaauwe oogen, ordinairen neus en mond, ronde kin, blonde baard en
verscheidene litteekenen aan het regterbeen;
Genaamd 2de:
PIETER LAAN, oud 19 jaren, boerenknecht, geboren te Hem, wonende te Venhuizen;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 2 duim; hebbende rond aangezigt; blozende kleur, licht bruin haar en wenkbraauwen; rond voorhoofd, blaauwe oogen, kleinen neus en mond en een ronde kin;
Genaamd 3de:
CORNELIS TOOL, oud 18 jaren, boerenknecht, geboren en wonende te Enkhuizen;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 8 duim; hebbende lang aangezigt; blozende kleur, licht bruin haar en wenkbraauwen; hoog voorhoofd, gryze oogen, ordinairen neus en mond, ordinairen kin en blonde baard;
Genaamd 4de:
DIRK MOLENAAR, oud 37 jaren, landman, geboren te Hem, wonende te Venhuizen;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 6 duim; hebbende plat aangezigt; blozende kleur, licht bruin haar en wenkbraauwen; hoog voorhoofd, gryze oogen, ordinairen neus en mond, ronde kin; licht bruinen baard
en zynde hoog van toonen aan beide voeten.
ZYNDE allen gedetineerden:
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
JAN LAAN en PIETER LAAN, schuldig aan zes diefstallen, en CORNELIS TOOL schuldig aan
twee diefstallen van vee uit de weide, door meer dan eenen persoon by nacht, gepleegd in de
maanden Augustus en september 1833 in de gemeente van Boven-Carspel;
DIRK MOLENAAR, schuldig aan medepligtigheid van voorschrevene diefstallen, door het helen en
verbergen van het gestolene, wetende dat het gestolen was.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
JAN LAAN en PIETER LAAN, ieder drie-jarig confinement in een tuchthuis;
CORNELIS TOOL, een-jarig confinement in een tuchthuis;
DIRK MOLENAAR, te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en zes-jarig
confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten, ieder voor het geheel en ordonnantie
tot het drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam, te Enkhuizen, te
Venhuizen en te Boven-Carspel;
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Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 388, 59 en 62 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 12 der publicatie van den 11den
december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 23 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JAN MEYER, ook wel genaamd JOHAN ADOLF, oud 39 jaren, aardappelverkoper, geboren en
wonende te Amsterdam, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 8 duim; hebbende lang aangezigt; smal voorhoofd; bruine oogen; spitsen neus,
kleinen mond; bruin haar en wenkbraauwen; ronde kin, blozende kleur en op de borst het lyden van
Christus geprikt.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
poging tot diefstal door meer dan eenen persoon, in een bewoond huis, door middel van valsche
sleutels en inwendige braak, gepleegd den 23sten juny 1833 te Amsterdam, en zulks na reeds te
voren wegens misdaad te zyn veroordeeld geweest;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Geseling en brandmerk met de letters 'TP' op een schavot, met den strop om den hals aan de galg
vastgemaakt, en tien-jarig confinement in een rasp- of tuchthuis, met veroordeling in de kosten en
ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 384, 381, no. 4, art. 2, 56 no. 4 van het Wetboek van Strafregt, art. 7, 9 en 11 der publicatie
van den 11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 27 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JOHANNES VISSER, oud 68 jaren, matenmaker, geboren en wonende te Alkmaar, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende rond aangezigt; gezonde kleur, grys haar en wenkbraauwen,
rond voorhoofd; licht blaauwe oogen; spitsen neus, ordinairen mond; ronde kin, gryzen baard en
zynde aan de linkerzyde gebroken.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
Des bewust gebruikmaken van valschelyk nagemaakte merken eener bestaande autoriteit,
gepleegd in den loop van het jaar 1833 te Alkmaar.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een tuchthuis,
en eene geldboete van f 50,--met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en
aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en Alkmaar;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 142, 164 en 165 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 13 der publicatie van den 11den
december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.
dd. 30 january 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
ALBERT SCHUYTEMAKER, ook wel genaamd ALBERT HOUTLOSSER of zelfs ALBERT
BYPOST, oud 21 jaren, boerenknecht, geboren te Schermerhorn, wonende te Veenhuizen, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 3 palm, 2 duim; hebbende rond; gezonde kleur, licht bruin haar en wenkbraauwen; rond
voorhoofd, gryze oogen, spitsen neus, ordinairen mond en kin en loopende aan beide zyden mank.
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Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal ten huize van zynen meester, tydens hy by denzelven voort loon in dienst was, gepleegd
jegens een derden, welke zich mede daar ten huizen bevond, gepleegd den 23sten october 1833
te Veenhuizen;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Drie maanden confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en in de gemeente Veenhuizen;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no 3. van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december
1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.
dd. 3 februari 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
ELISABETH REM, huisvrouw van ARIS GOEZINNE, oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te
Wormer, wonende te Zaandam, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 7 duim; hebbende bruin haar en wenkbraauwen, smal aangezigt, blozende kleur,
rond voorhoofd, bruine oogen, spitsen neus, grooten mond en ronde kin.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal by nacht in den aanhorigheid van een bewoond huis, gepleegd den 11den november 1833
te Zaandam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Een-jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en Zaandam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december
1813, en art. 368 en 366 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 3 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd 1ste:
HENDRIK PETERS, oud 48 jaren, turfdrager, geboren te Zwartsluis, wonende te Alkmaar;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende rond aangezigt; gezonde kleur, zwart haar en wenkbraauwen;
rond voorhoofd, blaauwe oogen, spitsen neus, ordinairen mond en kin, zwarten baard en zynde
pokdalig
Genaamd 2de:
FEMMETJE ten BOOM, huisvrouw van HENRIK PETERS, voornoemd, oud 43 jaren, zonder
beroep, geboren te Steenwyk, wonende te Alkmaar
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 2 duim; hebbende smal aangezigt; gezonde kleur, zwart haar en wenkbraauwen;
rond voorhoofd, blaauwe oogen, ordinairen neus, mond en kin;
Genaamd 3de:
PIETER PETERS, oud 19 jaren, winkelknecht, geboren en wonende te Alkmaar;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 4 palm, 3 duim; hebbende rond aangezigt; gezonde kleur, donker bruin haar en wenkbraauwen; rond voorhoofd, blaauwe oogen, grooten neus, ordinairen mond en kin;
ZYNDE allen gedetineerden.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
IEDER, moedwillig toebrengen van slagen en wonden, welke voor den verwondden persoon eene
ongesteldheid en onvermogen tot persoonlyken arbeid gedurende meer dan 20 dagen hebben te
weeg gebragt, gepleegd den 10den november 1833 te Alkmaar;
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Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
HENDRIK PETERS, twee-jarig confinement in een tuchthuis; en FEMMETJE ten BOOM,
huisvrouw van voornoemde HENDRIK PETERS en PIETER PETERS, ieder een-jarig tuchthuis,
met veroordeling in de kosten, ieder voor het geheel en ordonnantie tot het drukken en aanplakken
van extract van het arrest te Amsterdam en te Alkmaar;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 309 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december 1813, en
art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 4 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd 1ste:
CHRISTIAAN GROENEMEYER, oud 33 jaren, kleederenmaker, geboren en wonende te
Amsterdam;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende lang aangezigt; rond voorhoofd, blaauwe oogen, spitsen neus,
ordinairen mond en kin, blond haar en wenkbraauwen, ronde kin en bleeke kleur;
Genaamd 2de:
JACOBUS MAST, oud 58 jaren, schippersknecht, geboren en wonende te Amsterdam;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 5 duim; hebbende lang aangezigt; plat voorhoofd, blaauwe oogen, ordinairen
mond, spitsen neus, bruin haar en wenkbraauwen, ronde kin, bleeke kleur en zynde pokdalig;
ZYNDE allen gedetineerden.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
IEDER, poging tot diefstal by nacht, door meer dan eenen persoon, in een bewoond huis, door
middel van valsche sleutels, gepleegd den 29sten november 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
IEDER te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en acht-jarig confinement in een
rasp- of tuchthuis, met veroordeeling in de kosten, ieder voor het geheel, en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 384, 381, no. 4 en art. 2 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 en 11 der publicatie van den
11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 4 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd 1ste:
HENDRIK HARINGBUIS, of ook wel genaamd HENOCH HARINGBUIS, oud 30 jaren, kruyer,
geboren en wonende te Amsterdam;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 7 duim; hebbende lang aangezigt; rond voorhoofd, bruine haar, wenkbraauwen
en oogen, grooten neus, ordinairen mond, spitse kin, bleeke kleur en zynde kaal op het hoofd;
Genaamd 2de:
AARON LEDA, oud 25 jaren, koopman, geboren en wonende te Amsterdam;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 7 duim; hebbende lang aangezigt; rond voorhoofd, rood haar, rosche
wenkbraauwen, blaauwe oogen, ordinairen neus en mond, ronde kin en blozende kleur;
Genaamd 3de:
AARON ENGELANDER, oud 22 jaren, venter in aarde- en glaswerk, geboren en wonende te
Amsterdam;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 5 palm, 6 duim; hebbende ovaal aangezigt; laag voorhoofd, bruin haar en
wenkbraauwen, blaauwe oogen, ordinairen neus en mond, ronde kin, blozende kleur en zynde
eenigszins kaal op het hoofd;
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ZYNDE allen gedetineerden.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
IEDER, diefstal door meer dan eenen persoon, in een bewoond huis, gepleegd den 22sten
november 1833 te Amsterdam;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
IEDER te pronkstelling op een schavot, gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een
tuchthuis, met veroordeeling in de kosten, ieder voor het geheel, en ordonnantie tot het drukken en
aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no.1 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den december 1813,
en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 5 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JAN PRAST, ook genaamd JAN JANSEN, smidsknecht, laatst wonende te Amersfoort, doch thans
voortvlugtig
Signalement ten processe niet voorhanden:
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal ten huize van en jegens synen meester, tydens hy by denzelven voor loon in dienst was,
gepleegd den 24sten september 1833 te Amersfoort;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Wederspannig verklaard aan de Wet, met al de gevolgen van dien; voorts: te pronkstelling op een
schavot gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de
kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en
te Amersfoort.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den december 1813,
en art. 368, 465 en 466 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 10 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
JACOB BAKKER, oud 23 jaren, arbeider, geboren en wonende te Ouderdyk, gemeente
Zwaagsdyk; gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 5 duim; hebbende smal aangezigt; bleeke kleur; donker bruin haar, bruine
wenkbraauwen, hoog voorhoofd, gryze oogen, spitsen neus, ordinairen mond, ronde kin en bruinen
baard
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal van vee uit weide; twee diefstallen in de aanhorigheid van een bewoond huis, gepleegd in
den maand september 1833 te Oostwoud en naby Medemblik.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Te pronkstelling op een schavot gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een tuchthuis,
met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het
arrest te Amsterdam, te Medemblik, Oostwaard en Ouderdyk.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 1 en art. 388 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den
december 1813, en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 10 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
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Genaamd:
PIETER WITTEBROOD, oud 42 jaren, werkman, geboren en wonende te Zaandam; gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende zwart haar en wenkbraauwen, smal aangezigt; bleeke kleur;
rimpelig voorhoofd, bruine oogen, spitsen neus, kleinen mond en ronde kin.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal uit de werkplaats zyns meesters, tydens hy aldaar als werkman voor loon in dienst was,
gepleegd in den maand october 1833 te Zaandam.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Te pronkstelling op een schavot gedurende een kwartier, en vyf-jarig confinement in een tuchthuis,
met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het drukken en aanplakken van extract van het
arrest te Amsterdam, te Zaandam en te Koog aan den Zaan.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 386, no. 3 van het Wetboek van Strafregt, art. 9 der publicatie van den 11den december 1813,
en art. 366 en 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 11 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
THYS de MOEL, oud 34 jaren, schoenmaker, geboren te Haringhuizenen, wonende te Schagen,
gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende rond aangezigt, gezonde kleur, bruin haar en wenkbraauwen,
rond voorhoofd, blaauwe oogen, spitsen neus, ordinairen mond en ronde kin, bruinen baard, en het
linker been korter dan de regter.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
diefstal van vee uit de weide, gepleegd tusschen den 27sten en 28sten october 1833 te
Barsingerhorn.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Drie-jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam, te Schagen en in de gemeente
Barsingerhorn.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 388 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december 1813, en
art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 11 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
HUIBERT van KAMPEN, oud 19 jaren, tuindersknecht, geboren te Oegstgeest, wonende te
Heemstede, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 8 duim; hebbende blond haar, rond aangezigt, blozende kleur, rond voorhoofd,
bruine wenkbraauwen, ordinairen neus, kleinen mond en ronde kin
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
moedwillig toebrengen van wonden, welke voor den verwondden persoon eene ongesteldheid en
onvermogen van persoonlyken arbeid gedurende meer dan 20 dagen hebben te weeg gebracht,
gepleegd te Heemstede den 10den november 1833.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Een-jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en te Heemstede.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
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Art. 309 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december 1813, en
art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 12 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd 1ste:
JOHANNES RICHARDUS POORT, oud 23 jaren, gruttersknecht, geboren en wonende te
Amersfoort,
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 4 duim; hebbende vol aangezigt; gezonde kleur, bruin haar, wenkbraauwen en
baard, gewoon voorhoofd, blaauwe ogen, breeden neus, kleinen mond en ronde kin;
Genaamd 2de:
HENDRIK HERMANUS LODEWYK STEMFOORT, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Amersfoort;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 7 palm, 6 duim; hebbende ovaal aangezigt; blozende kleur, licht bruin haar, bruine
wenkbraauwen, rond voorhoofd, bruine oogen, ordinairen neus, kleinen mond, ronde kin en lichten
baard;
ZYNDE beiden gedetineerden.
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
IEDER, moedwillig toebrengen van slagen en eenen agent van de openbare Magt, handelende in
de uitoefening zyner bediening, welk bloedstorting en verwonding veroorzaakt hebbende, gepleegd
in den avond van den 8sten november 1833 te Amersfoort;
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
JOHANNES RICHARDUS POORT, twee-jarig confinement in een tuchthuis, en HENDRIK
HERMANUS LODEWYK STEMFOORT, twee en een half-jarig confinement in een tuchthuis, met
veroordeeling in de kosten, ieder voor het geheel, en ordonnantie tot het drukken en aanplakken
van extract van het arrest te Amsterdam en Amersfoort;
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 231, in verband met art. 228 en 230 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van
den 11den december 1813, en art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.

dd. 11 february 1834; Gewezen door het 'Hof van Assies':
Genaamd:
HUIBERT van KAMPEN, oud 19 jaren, tuindersknecht, geboren te Oegstgeest, wonende te
Heemstede, gedetineerde;
Signalement der veroordeelde:
lang 1 El, 6 palm, 8 duim; hebbende blond haar, rond aangezigt, blozende kleur, rond voorhoofd,
bruine wenkbraauwen, ordinairen neus, kleinen mond en ronde kin
Aard en omstandigheden, hetzy verzwarende, hetzy verligtende misdaden, tyden en plaatsen, waar
begaan:
moedwillig toebrengen van wonden, welke voor den verwondden persoon eene ongesteldheid en
onvermogen van persoonlyken arbeid gedurende meer dan 20 dagen hebben te weeg gebracht,
gepleegd te Heemstede den 10den november 1833.
Straffen en veroordelingen, bij die arresten uitgesproken:
Een-jarig confinement in een tuchthuis, met veroordeling in de kosten en ordonnantie tot het
drukken en aanplakken van extract van het arrest te Amsterdam en te Heemstede.
Artikelen der Wet, waar veroordelingen gegrond zijn:
Art. 309 van het Wetboek van Strafregt, art. 12 der publicatie van den 11den december 1813, en
art. 368 van het wetboek van Criminele Regtspleging.
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