
Wanbedrijven en Misdrijven in Friesland

Ook uit onze familie werden een aantal leden voor de Arrondissementsrechtbank gedaagd.
Tussen 1838 en 1876 hield de arrondissementsrechtbank zich bezig met wanbedrijven, na 1876 
met misdrijven. Voor een uitleg zie op Tresoar onder Voorouders/Strafrecht/Toelichting.
Regelmatig kwamen ze vaker dan eenmaal voor de rechter. Slechts éénmaal volgde vrijspraak.

Sommigen werden gevangen gezet in het Blokhuis te Leeuwarden.

De Blokhuispoort is een gebouwencomplex dat tot december 2007 dienst heeft gedaan als Huis 
van Bewaring in Leeuwarden. Het is gebouwd rond het jaar 1500 en staat op de zuidoostelijke 
hoek van de oude binnenstad. Het heeft in de eeuwen vele aanpassingen en uitbreidingen 
ondergaan en heeft sinds 1580 dienstgedaan als gevangenis. 

naam datum aanklacht straf

Antje Hoeber
(1795-1882)

6.11.1839 Mishandelingen Geldboete van vijf guldens

Jan Jacobs Swart 
(1799-1863)

5.12.1846 Na verloop van den 
termijn voor den herijk in 
1846 vastgesteld te 
hebben voorhanden 
gehad eene onherijkte 
strijkel [Stok waarmede de maat 
bij meel, graan enz. gelijk- of 
afgestreken wordt]

ƒ 10 boete

Oeds Wiebes van 
der Molen
(1783-1861)

20.08.1849 diefstal Een jaar correctionele 
gevangenisstraf

10.03.1852 bedelarij 14 dagen gevang

http://www.blokhuispoort.nl/
http://www.tresoar.nl/


naam datum aanklacht straf

Gaitske de Haan
(1833-)

18.09.1856 Beschuldigd van op den 
tweeden Juny 1855 te 
huize van Anthonius 
Huizinga, 
schoenmakersgezel, 
wonende te Sneek, 
bedrieglijk te hebben 
ontvreemd een deze 
toebehoorend zwart 
lankensch vest

Onbepaald gecontinueerd; 
wederom aangebracht 6 nov 
1856, wederom onbepaald 
uitgesteld; wederom 
aangebracht 7 mei 1857, 14 
mei vonnis

8.01.1857 Uiten van scheldwoorden 
tegen Wyke Duba

Gevangenisstraf van drie 
dagen en in de 
proceskosten; waartegen het 
Openbaar Ministerie hoger 
beroep heeft aangetekend; 
condemnatoir vonnis 
uitgesproken op 15 jan 1857

5.09.1877 Eenvoudige diefstal 3 dagen gevangenisstraf en 
in de kosten

6.09.1884 verwonding 183 dagen celstraf, ƒ 8 boete 
of 1 dag cel

Jantje Everts 
Haanstra
(1808-1872)

10.01.1860 Uiten van scheldwoorden 
ende uitdrukkingen op 
een openbare plaats op 
onderscheiden dagen

Wegens één feit veroordeeld 
en eene boete van ƒ 8 met 
de kosten en van de overige 
vrijgesproken

Jurjen Stavorinus
(1836-1891)

13.10.1860 mishandeling Gevangenisstraf van vijf 
dagen en in de kosten der 
procedure invorderbaar bij 
lijfsdwang

22.12.1860 Feitelijke en geweldadige 
wederstand tegen een 
bedienend ambtenaar

Gevangenisstraf van zes 
dagen en in de kosten der 
procedure invorderbaar bij 
lijfsdwang

Jan Stavorinus
(1832-1871)

22.12.1860 Gewelddadigheden tegen 
bedienende ambtenaren

Gevangenisstraf van twee 
maanden en in de kosten der 
procedure invorderbaar bij 
lijfsdwang

Anne Stavorinus
(1840-1866)

22.12.1860 Gewelddadigheden tegen 
bedienende ambtenaren

Gevangenisstraf van twee 
maanden en in de kosten der 
procedure invorderbaar bij 
lijfsdwang

Jan Hoeber
(1846-1929)

20.08.1861 verwonding Gevangenisstraf van twee 
maanden en geldboete van 
eene gulden, de kosten, 
boete en kosten invorderbaar 
bij lijfsdwang

22.09.1869 rebellie Gevangenisstraf van zes 
weken en in de kosten



naam datum aanklacht straf

Wiebrigje Everts 
Haanstra
(1812-)

17.09.1861 lasteren Vrijgesproken; de kosten te 
dragen door de Staat

Reinikus 
Hermanides
(1829-1891)

27.01.1877 diefstal Gevangenisstraf van 3 
maanden en in de kosten 
solidair

Roelof Swart
(1836-1918)

21.06.1879 Belediging door woorden 
en mishandeling

boete van ƒ 8,= subsidiair 1 
dag en kosten

Anna Heins
(1842-1899)

8.11.1884 Eenvoudige diefstal 1 jaar gevangenisstraf

Zie verder haar levensverhaal

Wiebe Jans Douma 
van der Moolen 
(1837-1917)

20.07.1891 Ontduiking van 
hondenbelasting

Geldboete ƒ 6 of één dag 
hechthuis

Johannes Groen 
(1837-1916)

4.09.1891 Belediging van een 
ambtenaar

Geldboete van ƒ 7 evenals 7 
dagen hechtenis

http://home.solcon.nl/hans.dehaan/verhalen/Anna%2520Heins.pdf

