
 

 

 

 

VLIET  
volkstelling 1829 

 

samenstelling: Bert van der Saag (2020) 

 

- Uittreksel in volgorde van de bron 
- Indices op achternamen en geboorteplaatsen 
- LET OP: er is een verzamelindex voor de volkstelling van 1829 in de 

reeds ontsloten dorpen  

 
 
Algemeen 
Uit de volkstelling van eind 1829 blijkt dat Vliet een buurtschap was ten oosten van Haastrecht, 
bestaande uit 11 huishoudens met 47 personen, verdeeld over 9 huizen. Voornamelijk bevolkt 
door boeren, waarbij de (meewerkende) vrouw als “bouwvrouw” werd aangeduid. 
De meeste inwoners staan als protestant geregistreerd, maar we tellen ook 3 rooms-katholieke 
huishoudens. 
Bij de opsomming van de kinderen worden die doorgaans in volgorde van leeftijd genoemd.  
Curieus is de inwoning in twee huishoudens van jonge kinderen, die mogelijk geen familie zijn van 
de hoofdbewoners. 
De registratie beslaat slechts 3 bladen, maar is uiterst verzorgd en volledig te noemen. 
In 1846 werd Vliet bij Haastrecht gevoegd (en in 1970 bij Oudewater, en dus van Zuid-Holland 
naar de provincie Utrecht).  
 
De originele bron is gemicrofilmd en vervolgens gescand door de Latter Day Saints (Mormonen), 
te vinden via https://www.familysearch.org/en/.  Zie ook mijn toelichting onder  
 

Voor soortgelijke toegangen op bronnen raadplege men de website   https://www.archiefman.nl 

  

https://www.archiefman.nl/nt/KwaardVT1829_index.pdf
https://www.familysearch.org/en/
https://www.archiefman.nl/
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Enkele aanwijzingen voor het zoeken. 
 
 
De gegevens van elk huishouden worden voorafgegaan door een unieke nummercode. 
Dit nummer is vet gedrukt. 
Daarachter volgen de gegevens van het huishouden, gerangschikt in volgorde van het originele 
register, te beginnen met het hoofd van het huishouden. 
Na elke persoonsnaam volgen – voor zover bekend – leeftijd, geboorteplaats, beroep, religie en 
burgerlijke staat (op moment van inschrijving), eventuele vestigings- en vertrekgegevens; voorts 
de relatie tot de hoofdbewoner. 
 
 
 

Gebruikte afkortingen: 
 
dgn  = dagen 
geb.  = geboren 
geh.  = gehuwd 
jr  = jaar 
mnd  = maanden 
nh  = Nederlands hervormd 
ongeh. = ongehuwd 
rk  = rooms-katholiek 
wed.  = weduwe / weduwnaar 
wkn  = weken 
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1.    Hogendijk 1 (blad: 1) 
Cornelis Meesters [75 jr; geb. te Groot Hekendorp; 
rentenier; prot; geh.] <hoofdbewoner>  
Macheltje van der Linden [64 jr; geb. te Krimpen a/d 
Lek; rentenier; prot; geh.] naam ontleend aan ov. akte 
man (in volkstellingsregister leeg gelaten) <vrouw> 

2.    Hogendijk 1 (blad: 1) 
Jan van Dam [53 jr; geb. te Hoenkoop; arbeider; prot; 
geh.] <hoofdbewoner>  
Annigje Koedam [51 jr; geb. te Polsbroek; arbeidster; 
prot; geh.] <vrouw> 

3.    Hogendijk 2 (blad: 1) 
Pieter Kraaijestein [67 jr; geb. te Vliet; arbeider; prot; 
geh.] <hoofdbewoner>  
Aaltje Groen [64 jr; arbeidster; prot; geh.] <vrouw>  
Jan Kraaijestein [25 jr; geb. te Vliet; arbeider; prot; 
ongeh.] <kind> 

4.    Hogendijk 2 (blad: 1) 
Pieter de Vos [46 jr; geb. te Vlist; arbeider; rk; geh.] 
<hoofdbewoner>  
Gijsje Nieuwersteeg [49 jr; geb. te Haastrecht; 
arbeidster; rk; geh.] <vrouw>  
Gerrit de Vos [13 jr; geb. te Haastrecht; z.b.; rk] <kind>  
Marrigje de Vos [11 jr; geb. te Haastrecht; rk] <kind>  
Geertrui de Vos [8 jr; geb. te Haastrecht; rk] <kind> 

5.    Hogendijk 3 (blad: 1) 
Gerrit Houdijk [69 jr; geb. te Vliet; tapper; rk; wed.] 
<hoofdbewoner> 

6.    Hogendijk 4 (blad: 1) 
Gijsbert Hogendoorn [37 jr; geb. te Lopik; bouwman; 
prot; geh.] <hoofdbewoner>  
Cornelia Bos [38 jr; geb. te IJsselstein; bouwvrouw; 
prot; geh.] <vrouw>  
Jan Gijsbert Hogendoorn [12 jr; geb. te Vliet; prot] 
<kind>  
Arie Hogendoorn [5 mnd; geb. te Vliet; prot] <kind>  
Magje Hogendoorn [10 jr; geb. te Vliet; prot] <kind>  
Margje Hogendoorn [7 jr; geb. te Vliet; prot] <kind>  
Janna Hogendoorn [5 jr; geb. te Vliet; prot] <kind>  
Adrianus Blok [30 jr; geb. te Jaarsveld; boerenknecht; 
prot; ongeh.] <inwonend, niet verwant>  
Pieter Rietveld [17 jr; geb. te Haastrecht; 
boerenknecht; prot; ongeh.] <inwonend, niet verwant>  
Kuiniera van der Zaan [20 jr; geb. te Noorden; 
boerenmeid; prot; ongeh.] <inwonend, niet verwant>  
Margje Lekkerkerker [74 jr; geb. te Benschop; 
rentenierster; prot; wed.] inwonend <moeder> 

7.    Hogendijk 5 (blad: 2) 
Klaas Benschop [37 jr; geb. te Hoenkoop; bouwman; 

prot; ongeh.] <hoofdbewoner>  
Arie Benschop [36 jr; geb. te Hoenkoop; bouwman; 
prot; ongeh.] <broer>  
Elizabeth Dekker [31 jr; geb. te Diemerbroek; 
bouwmeid; prot; ongeh.] <inwonend, niet verwant>  
Ariejaantje van Dam [14 jr; geb. te Stolwijk; 
bouwmeid; prot] <inwonend, niet verwant> 

8.    Hogendijk 6 (blad: 2) 
Pieter de Ridder [49 jr; geb. te Lopik; bouwman; prot; 
geh.] <hoofdbewoner>  
Engie Benschop [48 jr; geb. te Benschop; bouwvrouw; 
prot; geh.] <vrouw>  
Helmog de Ridder [17 jr; geb. te Lopik; z.b.; prot; 
ongeh.] <kind>  
Anderijntje de Ridder [15 jr; geb. te Haastrecht; z.b.; 
prot] <kind>  
Jacob Goedhart [21 jr; geb. te Papekop; boerenknecht; 
prot; ongeh.] <inwonend, niet verwant> 

9.    Hogendijk 7 (blad: 2) 
Jacob Oskam [56 jr; geb. te IJsselstein; bouwman; prot; 
geh.] <hoofdbewoner>  
Geertje Kastelijn [53 jr; geb. te Benschop; bouwvrouw; 
prot; geh.] <vrouw>  
Jan Oskam [24 jr; geb. te Vliet; boerenzoon; prot; 
ongeh.] <kind>  
Hermanus Oskam [21 jr; geb. te Vliet; boerenzoon; 
prot; ongeh.] <kind>  
Jaantje Oskam [23 jr; geb. te Vliet; boerendochter; 
prot; ongeh.] <kind>  
Adriana Oskam [27 jr; geb. te IJsselstein; boerenmeid; 
prot; ongeh.] <inwonende verwant>  
Anna Maria Lekkerkerker [11 jr; geb. te Vliet; 
boerendochter; prot] inwonend <onbekend> 

10.    Hogendijk 8 (blad: 3) 
Andries van Kats [57 jr; geb. te Lange Linschoten; 
bouwman; rk; geh.] <hoofdbewoner>  
Jannigje van Stein [69 jr; geb. te Hagestein; 
bouwvrouw; rk; geh.] <vrouw>  
Margje van Kats [30 jr; geb. te Linschoten; 
boerenmeid; rk; ongeh.] <kind>  
Gijs van der Maat [32 jr; geb. te Polsbroek; 
boerenknecht; rk; ongeh.] <inwonend, niet verwant>  
Mina van den IJssel [5 jr; geb. te Linschoten; rk] 
inwonend <onbekend> 

11.    Watermolen 9 (blad: 3) 
Meindert Hak [71 jr; geb. te Vliet; watermolenaar; 
prot; geh.] <hoofdbewoner>  
Fijgje van Nes [52 jr; geb. te Woerden; z.b.; prot; geh.] 
<vrouw> 
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Index op achternamen 

Verwezen wordt naar het volgnummer van het huishouden 

 

7 BENSCHOP, Arie 

8 BENSCHOP, Engie 

7 BENSCHOP, Klaas 

6 BLOK, Adrianus 

6 BOS, Cornelia 

7 DAM, Ariejaantje van 

2 DAM, Jan van 

7 DEKKER, Elizabeth 

8 GOEDHART, Jacob 

3 GROEN, Aaltje 

11 HAK, Meindert 

6 HOGENDOORN, Arie 

6 HOGENDOORN, Gijsbert 

6 HOGENDOORN, Jan 

Gijsbert 

6 HOGENDOORN, Janna 

6 HOGENDOORN, Magje 

6 HOGENDOORN, Margje 

5 HOUDIJK, Gerrit 

10 IJSSEL, Mina van den 

9 KASTELIJN, Geertje 

10 KATS, Andries van 

10 KATS, Margje van 

2 KOEDAM, Annigje 

3 KRAAIJESTEIN, Jan 

3 KRAAIJESTEIN, Pieter 

9 LEKKERKERKER, Anna 

Maria 

6 LEKKERKERKER, Margje 

1 LINDEN, Macheltje van der 

10 MAAT, Gijs van der 

1 MEESTERS, Cornelis 

11 NES, Fijgje van 

4 NIEUWERSTEEG, Gijsje 

9 OSKAM, Adriana 

9 OSKAM, Hermanus 

9 OSKAM, Jaantje 

9 OSKAM, Jacob 

9 OSKAM, Jan 

8 RIDDER, Anderijntje de 

8 RIDDER, Helmog de 

8 RIDDER, Pieter de 

6 RIETVELD, Pieter 

10 STEIN, Jannigje van 

4 VOS, Geertrui de 

4 VOS, Gerrit de 

4 VOS, Marrigje de 

4 VOS, Pieter de 

6 ZAAN, Kuiniera van der 
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Benschop 

Diemerbroek 

Groot Hekendorp 

Haastrecht 

Hagestein 

Hoenkoop 

IJsselstein 

Jaarsveld 

Krimpen a/d Lek 

Lange Linschoten 

Linschoten 

Lopik 

Noorden 

Papekop 

Polsbroek 

Stolwijk 

Vlist 

Woerden 


