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‘COLDCASE’
van Nibbixwoud

Een onopgeloste diefstal te Nibbixwoud uit 1861.
Gevonden in het archief van de arrondissementsrechtbank te Hoorn. De zaak is afgelegd als zijnde
‘onopgelost’.
Boer Klaas Pieters Commandeur en zijn vrouw Aafje
Kieftenburg verhuizen in december 1860 van Wognum naar een boerderij in Nibbixwoud. In de nacht
van 9 op 10 december 1861 worden een aantal kazen
van Klaas Pieters Commandeur ontvreemd. Klaas
Pieters Commandeur is geboren op 17 maart 1827 in
Wognum en overleden op 23 mei 1880 in Nibbixwoud. Hij huwde op 22 april 1852 in Wognum met
Aafje Kieftenburg, geboren op 10 augustus 1829 in
Westwoud en overleden op 25 augustus 1906 in
Nibbixwoud. Aafje trouwde voor een tweede maal
met D. Ruiter.

Bidprentje
Aafje Kieftenburg.

Bidprentje
Klaas Pieters
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door rijksveldwachter L. van Breemen
Aan den Hoogedelgestrengen Heer
den Heer Officier van Justitie
in het arrondissement Hoorn.
Bij deze neem ik de vrijheid U HoogEdel Gestrengen
dit Proces verbaal toe te zenden, aangezien het mij
bekend is dat Klaas Commandeur Pzn. den Heer
Burgemeester van de genoemde Gemeente van het
voorgevallen kennis heeft gegeven.
De Rijksveldwachter te Nibbixwoud
L. van Breemen
Pro Justitia.
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Handtekeningen van Klaas

Commandeur, Aafje Kiefte

nburg en de rijksveldwachter

In den Jare Achttienhonderd een en zestig, den
veertiende December, heb ik Leonardus van Breemen, Rijksveldwachter gestationeerd en wonende te
Nibbixwoud, mij begeven ten huizen van Klaas
Commandeur Pzn. van beroep landman, wonende
Nibbixwoud; spreekende met zijne huisvrouw Aafje
Kieftenburg, die mij verklaarde, dat zij in den na
nacht van den negende op den tiende dezer tijdens
zij met haren man nog te bed lag, vermeende dat de
deurtjes van de bedstede werden open en weder digt
gedaan, dat zij kort daarna het zelfde bemerkt, en
toen haren man wakker maakte en hem zeide dat zij
vermeende dat er volk in huis was; dat toen genoemde Commandeur twee keeren over luid heeft geroepen, of daar volk was, doch niets bemerkte is hij te
bed blijven liggen; doch de vrouw is echter opgestaan
en onderzocht of de deuren gesloten waren en alles
behoorlijk gesloten te hebben gevonden, heeft zij
opgemerkt dat de twee laatste in de hoek der stal
staande koeijen stonden en de overige alle lagen is zij
weder te bed gegaan doch ’s morgens op de gewone
tijd opstaande bemerkten beiden dat de deur van
hunnen gewoone uitgang op de koegang open stond,
en bij onder zoek bleek het dat uit de zoutkist
staande op de koegang drie versche in het zout
staande zoete melksche kaasen waren ontvreemd.
Dat mij Rijksveldwachter door Commandeur Pz. en
zijne huisvrouw beiden voornoemd is verklaard, dat
des nachts de sleutel van hun Kabinet of kast altijd
op de bedde plank in hunne bedstede lag, en zij
vermeenen dat door het open en digt doen der

L. van Breemen.

deurtjes van de bedstede, deze persoon zich hiervan
heeft gewenscht meester te maken, en al zoo met
hunnen huislijken omgang goed scheen gekend te
zijn, en dat hij ’s avonds onder het voeren der koeijen
zich moet hebben laten insluiten, dat voor zoo ver
hen bekend is de deuren daarna gesloten zijn geweest, doch kunnende mij de minste vermoedens
tegen eene persoon opgeven.
En heb ik van deze verklaringen dit Proces verbaal
opgemaakt op den eed bij den aanvang mijner
bediening afgelegd en hebben de beide Comparanten
geteekend ten jare en dage als boven.
K. Commandeur Pz.
L. van Breemen
A Kieftenburg Rijksveldwachter
Justitie.
In voldoening aan Uwe missieve dd. 16 dezer no 2336
heb ik de eer U.Ed.A. te berigten dat als knecht is
dienende Pieter Bos, oud 20 jaren en als meid Trijntje
Prins, oud 19 jaren, hebbende eerstgemelde 1e jaar en de
meid vijf jaren bij genoemde Klaas Commandeur Pz.
gediend, welke beide personen na gedaan onderzoek
voor eerlijk bekend zijn.
De Burgemeester van Nibbixwoud
J. van Staveren.
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