
 

NOORD-WADDINXVEEN 
 

Uittreksel uit het bevolkingsregister  
1849 - 1863   (gedeelte: bladen 1 – 15) 
__________________________________________________________________ 
 

Samenstelling:  J.A. de Jong, 2005. 
__________________________________________________________________ 
 

Bron: archief NOORD-WADDINXVEEN  in Streekarchief Midden-Holland 

__________________________________________________________________ 
 
 
De gegevens van elk huishouden worden voorafgegaan door een unieke 
nummercode. 
Elke keer dat een huishouden voorkomt, krijgt het een uniek nummer, ongeacht het 
aantal keren dat het huishouden voorkomt in het bevolkingsregister. 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 – burgerlijke staat (op moment 
van inschrijving), geboortedatum en –plaats; overlijdensgegevens; het beroep en het 
kerkgenootschap; vestigings- en vertrekgegevens; overige gegevens. 
 
Gebruikte afkortingen: 
chr.afg = christelijk-afgescheiden gemeente 
doopsg = doopsgezind 
geb.  = geboren 
geb.datum = geboortedatum 
geb.jaar = geboortejaar 
geb.plaats = geboorteplaats 
geh.  = gehuwd 
ger  = gereformeerd 
huw.  = huwelijk 
isr  = israëlitische gemeente (joods) 
lut  = Evangelisch-Luthers 
nh  = Nederlands-Hervormd 
ok  = oud-katholiek 
ong.  = ongehuwd 
ov.  = overleden 
ov.datum = overlijdensdatum 
rem  = remonstrants 
rk  = rooms-katholiek 
tr.  = trouwt 
wed  = weduwe / weduwnaar 
wls  = Waalse gemeente 
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1.    Blad: 1 (huis nr. 1 (later: 2b)) 
- hoofdbewoner: Arie Boon (geh.; geb. 1813 te Zevenhuizen) (arbeider; ger) (vertr. 27-05-
1857) 
- vrouw: Jannetje van der Velden (geh.; geb. 1777 te Zegwaart) (ov. 06-11-1856) (z.b.; ger) 
(komt 27-05-1857) 
- inwonend: Jan Broekreden (ongeh.; geb. 1824 te Pruissen) (arbeider; ger) (vertr. 1852) 
1852 naar elders vertrokken  

2.    Blad: 1 (huis nr. 1 (later: 2b)) 
- hoofdbewoner: Bastiaan Voordendag (geh.; geb. 1819 te Dussen) (arbeider; nh)  
- vrouw: Lena Hofman (geh.; geb. 1826 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  
- kind: Karel Voordendag (ongeh.; geb. 05-04-1852 te Zevenhuizen) (z.b.; nh)  
- kind: Elsje Voordendag (ongeh.; geb. 16-01-1858 te Noord-Waddinxveen) (ov. 04-02-
1858) (z.b.; nh)  
- kind: Cornelia Adriana Voordendag (ongeh.; geb. 19-01-1859 te Noord-Waddinxveen) 
(z.b.; nh)  
- kind: Johannes Voordendag (ongeh.; geb. 05-03-1861 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  

3.    Blad: 2 (huis nr. 2 (later: 3b)) 
- hoofdbewoner: Neeltje Vergeer (ongeh.; geb. 00-10-1785 te Noord-Waddinxveen) (ov. 12-
12-1856) (naaister; rk)  
- inw (later hfd): Bastiaan Markensteijn (ongeh.; geb. 00-10-1803 te Gouda) (arbeider; ger) 
(vertr. 01-05-18..)  

4.    Blad: 2 (huis nr. 2 (later: 3b)) 
- hoofdbewoner: Jan Barg (geh.; geb. 1808 te Woudrichem) (timmerman; nh) (komt 00-05-
1858 uit Zuid-Waddinxveen) 
- vrouw: Adriaantje Montebent (geh.; geb. 1822 te Nieuwpoort) (z.b.; nh) (komt 00-05-1858 
uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Jaantje Barg (ongeh.; geb. 1844 te Nieuwpoort) (z.b.; nh) (komt 00-05-1858 uit Zuid-
Waddinxveen) 
- kind: Ietje Jenneke Barg (ongeh.; geb. 10-05-1852 te Oudewater) (z.b.; nh) (komt 00-05-
1858 uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Cornelis Barg (ongeh.; geb. 21-07-1856 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; nh) (komt 00-
05-1858 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Jan Borg (ongeh.; geb. 1838 te Nieuwpoort) (z.b.; nh) (komt 00-05-1858 uit 
Zuid-Waddinxveen) zeevarende  

5.    Blad: 3 (huis nr. 2 (later: 3a)) 
- hoofdbewoner: Gerrit Roubos (geh.; geb. 1810 te Dussen) (arbeider; ger) (komt 01-04-
1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 23-12-1851 naar Broek c.a.) 
- vrouw: Anna Koekkoek (geh.; geb. 1821 te Dussen) (z.b.; ger) (komt 01-04-1850 uit Zuid-
Waddinxveen) 
- kind: Peter Roubos (ongeh.; geb. 14-01-1851 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 01-
04-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-03-18.. naar Broek c.a.)  

6.    Blad: 3 (huis nr. 2 (later: 3a)) 
- hoofdbewoner: Cornelis van den Hoorn (geh.; geb. 1813 te Ter Aar) (arbeider; rk) (vertr. 
naar blad 32) 
- vrouw: Wilhelmina Loomans (geh.; geb. 1819 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; rk) (vertr. naar 
blad 32) 
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- kind: Pieter van den Hoorn (ongeh.; geb. 1842 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) (vertr. 
naar blad 32) 
- kind: Dirk van den Hoorn (ongeh.; geb. 1845 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; rk) (vertr. naar 
blad 32) 
- kind: Willem van den Hoorn (ongeh.; geb. 21-03-1851 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) 
(vertr. naar blad 32) 
- kind: Johanna van den Hoorn (ongeh.; geb. 29-11-1853 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) 
(vertr. naar blad 32) 
- kind: Maria van den Hoorn (ongeh.; geb. 02-03-1856 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) 
(vertr. naar blad 32) 
- kind: Cornelis van den Hoorn (ongeh.; geb. 29-11-1858 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) 
(vertr. naar blad 32)  

7.    Blad: 3 (huis nr. 2 (later: 3a)) 
- hoofdbewoner: Jan Hoogendoorn (geh.; geb. 18-04-1831 te Alphen) (arbeider; nh) (komt 
28-09-1859 uit Sluipwijk) 
- vrouw: Geertje Muit (geh.; geb. 4-11-1929 te Steijn) (z.b.; nh) (komt 28-09-1859 uit 
Sluipwijk) 
- kind: Dirk Hoogendoorn (ongeh.; geb. 15-05-1859 te Sluipwijk) (z.b.; nh) (komt 28-09-
1859 uit Sluipwijk) 
- kind: Willem Hoogendoorn (ongeh.; geb. 21-04-1861 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  

8.    Blad: 4 (huis nr. 2 (later: 3c)) 
- Maria Uitbeijersen (wed.; geb. 1782 te Nieuwerkerk a/d IJssel) (z.b.; ger) (vertr. naar 
Bleiswijk)  

9.    Blad: 4 (huis nr. 2 (later: 3c)) 
- hoofdbewoner: Cornelis Abraham van Dijk (geh.; geb. 26-06-1815 te Dussen) (ov. 28-12-
1853) (bouwman; ger) (komt 01-06-1850 uit Zuid-Waddinxveen) 
- v (later hfd): C..derken Roubos (geh.; geb. 09-03-1815 te Emmikhoven) (z.b.; ger) (komt 
01-06-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 13-05-1854 naar Moordrecht) 
- kind: Abraham Cornelis van Dijk (ongeh.; geb. 20-01-1842 te Dussen) (z.b.; ger) (komt 
01-06-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 13-05-1854 naar Moordrecht) 
- kind: Maria van Dijk (ongeh.; geb. ..-12-1844 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt uit 
Zuid-Waddinxveen; vertr. 13-05-1854 naar Moordrecht)  

10.    Blad: 4 (huis nr. 2 (later: 3c)) 
- hoofdbewoner: Jan Hofman (geh.; geb. 10-08-1822 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; nh) 
(vertr. 01-10-1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- vrouw: Lijsje Droog (geh.; geb. 08-08-1819 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) (vertr. 01-10-
1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Cornelis Hofman (ongeh.; geb. 01-01-1847 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) (vertr. 
01-10-1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Jan Hofman (ongeh.; geb. 20-08-1851 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) (vertr. 01-
10-1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Pieter Hofman (ongeh.; geb. 16-11-1852 te Noord-Waddinxveen) (ov. 18-04-1854) 
(z.b.; nh)  
- inwonend: Cornelia Bosman (wed.; geb. 1783 te Hazerswoude) (z.b.; nh) (vertr. 01-10-
1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Cornelia Hofman (ongeh.; geb. 18-02-1854 te Noord-Waddinxveen) (ov. 28-05-1856) 
(z.b.; nh)  
- kind: Johannes Hofman (ongeh.; geb. 1823 te Bergschenhoek) (bouwknecht; nh) (komt 
07-06-1854 uit Zevenhuizen; vertr. 06-07-1854 naar Zevenhuizen) 
- kind: Pieter Hofman (ongeh.; geb. 15-07-1855 te Noord-Waddinxveen) (ov. 30-11-1855) 
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(z.b.; nh)  
- kind: Frederik Vogelaar (ongeh.; geb. 1790 te Overschie) (arbeider; nh) (vertr. 1856) 
zonder bewijs  

11.    Blad: 4 (huis nr. 2 (later: 3c)) 
- hoofdbewoner: Arie Bouwman (geh.; geb. 1827 te Broek c.a.) (bouwman; nh) (komt 10-10-
1856 uit Moordrecht) 
- vrouw: Adriana de Groot (geh.; geb. 08-04-1835 te Stolwijk) (z.b.; nh) (komt 10-10-1856 
uit Stein) 
- kind: Jacoba Bouwman (ongeh.; geb. 13-10-1857 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  
- inwonend: Pietertje Radder (ongeh.; geb. 14-10-1839 te Moerkapelle) (dienstbaar; nh)  
- inwonend: Anthonie de Vos (ongeh.; geb. 07-02-1809 te Oudewater) (dienstbaar; rk) 
(komt 26-11-1858 uit Gouda; vertr. 20-07-1860 naar Oudewater) 
- inwonend: Plonia Boer (ongeh.; geb. 16-06-1826 te IJsselmonde) (dienstbaar; nh) (komt 
29-04-1859 uit Boskoop; vertr. 04-02-1860 naar Broek) 
- kind: Willem Bouwman (ongeh.; geb. 15-09-1859 te Noord-Waddinxveen) (ov. 01-03-
1860) (z.b.; nh)  
- inwonend: Leendert Muit (ongeh.; geb. 10-05-1826 te Moordrecht) (arbeider; nh) (komt 14-
11-1859 uit Moordrecht; vertr. 01-02-1860 naar Moordrecht) 
- kind: Jacobus Bouwman (ongeh.; geb. 28-12-1846 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; nh) 
(komt 22-04-1861 uit Zoeterwoude) 
- kind: Margje Bouwman (ongeh.; geb. 10-01-1861 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; nh)  

12.    Blad: 5 (huis nr. 3 (later: 4a)) 
- hoofdbewoner: Hendrik Kleinkemper (ongeh.; geb. 1800 te Pruisen (D)) (arbeider; rk) 
(vertr. 01-11-1852 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Johanna Konings (wed.; geb. 1790 te Emmerich (D)) (z.b.; rk) (vertr. 20-10-
1853 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Adolf Burghardt (ongeh.; geb. 24-03-1828 te Nieuwveen) (arbeider; rk) (vertr. 
naar blad 309) 
- inwonend: Johannes Gerhardus Hermanus Josephus Osterkamp (wed.; geb. 1802 te 
Stadtlohn (Pruisen) (D)) (arbeider; rk) (vertr. 00-10-1851 naar Lisse) 
- inwonend: Gerhardus Osterkamp (ongeh.; geb. 1845 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk) 
(vertr. 00-10-1851 naar Lisse) 
- inwonend: Adrianus Koetsier (wed.; geb. 04-02-1794 te Zoetermeer) (arbeider; ger) (komt 
00-08-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 20-10-1853) 
- inwonend: Cornelis Koetsier (ongeh.; geb. 15-08-1841 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(vertr. 20-10-1853 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Johannes Koetsier (ongeh.; geb. 10-06-1831 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; 
ger) (vertr. 20-10-1853 naar Zuid-Waddinxveen) tijdelijk te Zevenhuizen  
- inwonend: Adrianus Koetsier (ongeh.; geb. 09-02-1834 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(vertr. 20-10-1853 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Hendrik Koetsier (ongeh.; geb. 00-01-1847 te Noord-Waddinxveen) (ov. 01-02-
1851) (z.b.; ger) (vertr. 20-10-1853) 
- inwonend: Jakob Sekeris (wed.; geb. 1770 te kanton Bern (CH)) (ov. 20-01-1852) (z.b.; 
ger)  
- inwonend: Maarten Vermeij (wed.; geb. 13-06-1797 te Woubrugge) (z.b.; ger) (komt 15-05-
1850 uit Reeuwijk; vertr. naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Gerrit van Tilburg (geh.; geb. 1814 te Giessen) (arbeider; ger) (komt 02-09-
1852 uit Rijswijk (NBr)) op dato tijdelijk te Rijswijk  
- inwonend: Dirkje Masbergen (geh.; geb. 1813 te Rijswijk (NBr)) (z.b.; ger) (komt 02-09-
1852 uit Rijswijk (NBr)) op dato tijdelijk te Rijswijk  
- inwonend: Gerrit van Tilburg (ongeh.; geb. 1843 te Rijswijk (NBr)) (z.b.; ger) (komt 02-09-
1852 uit Rijswijk (NBr)) 
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- inwonend: Anthonie van Dijk (geh.; geb. 1809 te Harmelen) (arbeider; rk) (komt 17-12-
1852 uit Zevenhuizen; vertr. 18-11-1854 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Johannis Verschaik (geh.; geb. 14-04-1823 te Schalkwijk) (z.b.; rk) (komt 17-
12-1852 uit Stein; vertr. 18-11-1856 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Aart Slobbe (ongeh.; geb. 1836 te Nieuwerkerk a/d IJssel) (z.b.; nh) (komt 17-
12-1852 uit Zevenhuizen; vertr. 18-11-1854 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Jan Slobbe (ongeh.; geb. 1838 te Nieuwerkerk a/d IJssel) (z.b.; nh) (komt 17-
12-1852 uit Zevenhuizen; vertr. 18-11-1854 naar Zuid-Waddinxveen) 14-02-1854 te 
Zevenhuizen  
- inwonend: Arie Slobbe (ongeh.; geb. 1843 te Nieuwerkerk a/d IJssel) (z.b.; nh) (komt 17-
12-1852 uit Zevenhuizen; vertr. 18-11-1854 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Maria van Dyk (ongeh.; geb. 14-09-1853 te Noord-Waddinxveen) (ov. 03-12-
1853) (rk)  

13.    Blad: 5 (huis nr. 3 (later: 4a)) 
- hoofdbewoner: Evert Verwoerd (geh.; geb. 1816 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; rk)  
- vrouw: Maria Adriana Verbij (geh.; geb. 1813 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  
- kind: Adrianus Verwoerd (ongeh.; geb. 1838 te Noord-Waddinxveen) (ov. 11-05-1860) 
(houtdraaiersknecht; rk)  
- kind: Dirk Verwoerd (ongeh.; geb. 1845 te Noord-Waddinxveen) (scholier; rk)  
- kind: Ferdinant Verwoerd (ongeh.; geb. 1848 te Noord-Waddinxveen) (scholier; rk)  
- kind: Johannes Verwoerd (ongeh.; geb. 1852 te Noord-Waddinxveen) (ov. 10-11-1855) 
(z.b.; rk)  

14.    Blad: 6 (huis nr. 3 (later: 4d)) 
- hoofdbewoner: Jan Straver (geh.; geb. 1790 te Reeuwijk) (arbeider; rk)  
- vrouw: Antje den Besten (geh.; geb. 1791 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  
- kind: Matje Straver (ongeh.; geb. 1817 te Reeuwijk) (z.b.; rk) (vertr. 05-01-1853 naar 
Broek) 
- kind: Jan Straver (ongeh.; geb. 1831 te Zuid-Waddinxveen) (arbeider; rk) (vertr. 27-04-
1859 naar Lisse) 
- kind: Klaas Straver (geh.; geb. 1831 te Zuid-Waddinxveen) (arbeider; rk)  
- kind: Matje Straver (ongeh.; geb. 1817 te Reeuwijk) (dienstbare; rk) (komt 18-01-1854 uit 
Broek c.a.; vertr. 21-12-1854 naar Broek c.a.) 
- kind: Matje Straver (ongeh.; geb. 1817 te Reeuwijk) (dienstbode; rk) (komt 16-12-1856 uit 
Broek c.a.; vertr. 21-11-1887 naar Broek c.a.) 
- kind: Matje Straver (ongeh.; geb. 1817 te Reeuwijk) (dienstbode; rk) (komt 00-05-1858 uit 
Broek c.a.) 
- inwonend: Johanna Nederhoff (geh.; geb. 1834 te Broek) (dienstbode; rk) (komt 16-07-
1860 uit Broek) 
- kind: Leendert Straver (geh.; geb. 1819 te Wassenaar) (z.b.; rk) (komt 26-04-1860 uit 
Leiden) 
- kind: Johannes Straver (ongeh.; geb. 04-10-1860 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  
- kind: Adrianus Straver (ongeh.; geb. 04-10-1860 te Noord-Waddinxveen) (ov. 04-11-1860) 
(z.b.; rk)  

15.    Blad: 7 (huis nr. 3 (later: 4b)) 
- hoofdbewoner: Dirk de Heer (geh.; geb. 24-01-1816 te Papendrecht) (arbeider; ger) (komt 
01-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek) 
- vrouw: Wijntje Koster (geh.; geb. 25-02-1818 te Utrecht) (z.b.; ger) (komt 01-07-1850 uit 
Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek) 
- kind: Hendrik de Heer (ongeh.; geb. 07-04-1839 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 
01-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek) 
- kind: Klaas de Heer (ongeh.; geb. 09-09-1840 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 01-
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07-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek) 
- kind: Trijntje de Heer (ongeh.; geb. 09-09-1842 te Broek) (z.b.; ger) (komt 01-07-1850 uit 
Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek) 
- inwonend: Klaas Koster (wed.; geb. 31-03-1788 te Noord-Waddinxveen) (visser; rem) 
(komt 01-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 17-11-1851 naar Broek)  

16.    Blad: 7 (huis nr. 3 (later: 4b)) 
- hoofdbewoner: Jannetje Vaneman (geh.; geb. 21-02-1803 te Alkemade) (z.b.; rk) (komt 
01-04-1851 uit Aarlanderveen; vertr. 00-12-1852 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Meyntje Verweij (ongeh.; geb. 15-03-1840 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; rk) (komt 01-
04-1851 uit Aarlanderveen; vertr. 00-12-1852 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Gerritje Verweij (ongeh.) (z.b.; rk) (vertr. 00-12-1852 naar Zuid-Waddinxveen) tijdelijk 
te Gouda  
- kind: Antje Verweij (ongeh.; geb. 15-10-1825 te Alkemade) (dienstbode; rk) (vertr. 05-01-
1853 naar Broek)  

17.    Blad: 7 (huis nr. 3 (later: 4b)) 
- hoofdbewoner: Andreas van Wijk (geh.; geb. 1806 te Broek c.a.) (stalknecht; nh) (komt 
01-02-1853 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1853 naar Zuid-Waddinxveen) 
- vrouw: Neeltje van Duijkeren (geh.; geb. 1800 te Oudshoorn) (werkster; nh) (komt 01-02-
1853 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1853 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Margritha van Wijk (ongeh.; geb. 1836 te Delft) (z.b.; nh) (komt 01-02-1853 uit Zuid-
Waddinxveen; vertr. 15-05-1853 naar Zuid-Waddinxveen)  

18.    Blad: 7 (huis nr. 3 (later: 4b)) 
- hoofdbewoner: Gerrit van Tilburg (geh.; geb. 1814 te Giessen) (arbeider; ger)  
- vrouw: Dirkje Masbergen (geh.; geb. 1813 te Rijswijk (Nb.)) (z.b.; ger) (vertr. naar Rijswijk 
(NBr)) 
- kind: Gerrit van Tilburg (ongeh.; geb. 1843 te Rijswijk (Nb.)) (z.b.; ger)  
- inwonend: Antje Verweij (ongeh.; geb. 15-10-1825 te Alkemade) (z.b.; rk)  
- inwonend: Teuntje Verweij (ongeh.; geb. 31-08-1853 te Noord-Waddinxveen) (ov. 14-10-
1855) (z.b.; rk)  
- inwonend: Willem Verweij (ongeh.; geb. 27-12-1854 te Noord-Waddinxveen) (ov. 13-02-
1855) (z.b.; rk)  
- inwonend: Mensje Verwey (ongeh.; geb. 07-01-1856 te Noord-Waddinxveen) (ov. 02-03-
1856) (z.b.; rk)  
- inwonend: Jannetje Vaneman (geh.; geb. 21-02-1803 te Alkemade) (z.b.; rk) (komt 00-12-
1856) 
- inwonend: Meyntje Verwey (ongeh.; geb. 15-03-1840 te Zuid-Waddinxveen) (dienstbode; 
rk) (komt 00-12-1856) 
- inwonend: Mensje Verwey (ongeh.; geb. 07-02-1857 te Noord-Waddinxveen) (ov. 07-12-
1857) (z.b.; rk)  
- inwonend: Gerritje Verweij (ongeh.; geb. 23-05-1837 te Bodegraven) (dienstbode; rk)  

19.    Blad: 7 (huis nr. 3 (later: 4b)) 
- hoofdbewoner: Hendrik van Wensveen (geh.; geb. 1832 te Middelburg) (arbeider; nh) 
(komt 16-09-1857; vertr. 25-02-1859 naar Moerkapelle) 
- vrouw: Grietje van Leeuwen (geh.; geb. 1831 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt 16-09-
1857; vertr. naar Moerkapelle) 
- inwonend: Arie van der Laan (wed.; geb. 1798 te Oudbergerland) (arbeider; nh) (komt 28-
12-1857 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar Moerkapelle) 
- kind: Dirkje Leeuwen (ongeh.; geb. 1841 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) (komt 28-12-
1857 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar Moerkapelle) 
- inwonend: Johannes Leeuwen (ongeh.; geb. 1838 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; nh) 
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(komt 28-12-1857 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar Moerkapelle) 
- inwonend: Dirkje Wensveen (ongeh.; geb. 28-12-1857 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) 
(komt 28-12-1857 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar Moerkapelle) 
- inwonend: Jan van Leeuwen (ongeh.; geb. 1828 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt 28-12-
1857 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar Moerkapelle) 
- inwonend: Johannis van Leeuwen (geh.; geb. 1828 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt 28-
12-1857) 
- inwonend: Jan van Leeuwen (ongeh.; geb. 1833 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt 28-12-
1857) 
- inwonend: Dirkje van Leeuwen (ongeh.; geb. 1841 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) 
(vertr. 17-01-1862 naar Boskoop) 
- inwonend: Pietje Radder (geh.; geb. 14-10-1839 te Moerkapelle) (dienstbode; nh) (komt uit 
blad 84) 
- inwonend: Wouterina Regina van Leeuwen (ongeh.; geb. 07-11-1859 te Noord-
Waddinxveen) (ov. 17-12-1859) (z.b.; nh)  
- inwonend: Klaas van Leeuwen (ongeh.; geb. 30-01-1861 te Noord-Waddinxveen) (ov. 14-
07-1861) (z.b.; nh)  

20.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Harmen van Heemert (geh.; geb. 1817 te Brakel) (arbeider; ger) (vertr. 27-
05-1854 naar Brakel) 
- vrouw: Stijntje Pellen (geh.; geb. 1819 te Brakel) (z.b.; ger) (vertr. 27-05-1854 naar Brakel) 
- kind: Barbara van Heemert (ongeh.; geb. 1849 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) (vertr. 
27-05-1854 naar Brakel) 
- kind: Adriana van Heemert (ongeh.; geb. 11-12-1844 te Brakel) (z.b.; ger) (vertr. 27-05-
1854 naar Brakel)  

21.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Jannigje Burger (wed.; geb. 1803 te Stolwijk) (z.b.; ger) (komt 01-03-1850 
uit Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Willem van Leeuwen (ongeh.; geb. 1825 te Sluipwijk) (z.b.; ger) (komt 01-03-1850 uit 
Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Johannes van Leeuwen (ongeh.; geb. 1828 te Sluipwijk) (z.b.; ger) (komt 01-03-
1850 uit Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Grietje van Leeuwen (ongeh.; geb. 1832 te Sluipwijk) (z.b.; ger) (komt 01-03-1850 uit 
Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Jan van Leeuwen (ongeh.; geb. 1838 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 01-
03-1850 uit Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Dirkje van Leeuwen (ongeh.; geb. 1841 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 01-
03-1850 uit Stolwijk; vertr. 15-12-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Gerrit Hummel (wed.; geb. 1818 te Zevenhoven) (arbeider; rk) (komt 15-12-
1852 uit Zevenhoven; vertr. 1854) 
- inwonend: Willem Klikker (wed.; geb. 1815 te Pruisraden) (arbeider; lut) (komt uit blad 86; 
vertr. 1853) 
- inwonend: Neeltje Klikker (ongeh.; geb. 1841 te Oude Wetering) (z.b.; ger) (komt uit blad 
86) tijdelijk Alphen  
- inwonend: Engeltje Klikker (ongeh.; geb. 1844 te Oude Wetering) (z.b.; ger) (komt uit blad 
86) 
- inwonend: Hendrik Jan van Eek (wed.; geb. 1804 te Breukelen) (arbeider; ger) (komt 07-
08-1854 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 20-11-1855 naar Haarlemmermeer)  

22.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Martijntje Kool (wed.; geb. 1777 te Schoonderwoerd) (z.b.; nh) (komt 00-
12-1855) 
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- kind: Floris van Tienhoven (wed.; geb. 1818 te Lexmond) (arbeider; nh)  
- kind: Sander van Tienhoven (ongeh.; geb. 22-05-1843 te Zevenhuizen) (z.b.; nh)  
- kind: Sander van Tienhoven (ongeh.; geb. 1843 te Nieuwpoort) (z.b.; nh)  
- kind: Willem van Tienhoven (ongeh.; geb. 07-05-1851 te Zevenhuizen) (z.b.; nh) tijdelijk te 
Nieuwerkerk  

23.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Maartje de Ruyter (geh.; geb. 1825 te Koudekerk) (naaister; nh) (komt 05-
06-1856; vertr. 30-03-1863 naar Oudshoorn) volgens nieuw model afgegeven  
- inwonend: Adriana van der Winden (ongeh.; geb. 23-12-1842 te Alphen) (naaister; nh)  

24.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Albert van Leeuwen (geh.; geb. 1832 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt uit 
nr. 73; vertr. naar blad 61) 
- vrouw: Maria Hoogendoorn (geh.; geb. 12-08-1839 te Sloterdijk) (z.b.; nh) (komt uit nr. 73) 
- inwonend: Klaas van Leeuwen (ongeh.; geb. 1843 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; nh) (komt 
uit nr. 73)  

25.    Blad: 8 (huis nr. 3 (later: 4c)) 
- hoofdbewoner: Hendrik van Wensveen (geh.; geb. 1832 te Middelburg) (arbeider; nh) 
(komt uit nr. 73) 
- vrouw: Grietje van Leeuwen (geh.; geb. 1831 te Sluipwijk) (arbeider; nh) (komt uit nr. 73) 
- kind: Dirkje van Wensveen (ongeh.; geb. 28-12-1857 te Noord-Waddinxveen) (ov. 28-05-
1861) (arbeider; nh) (komt uit nr. 73) 
- kind: Klaas van Wensveen (ongeh.; geb. 21-04-1860 te Moerkapelle) (arbeider; nh) (komt 
uit nr. 73)  

26.    Blad: 9 (huis nr. 4 (later: 5c)) 
- hoofdbewoner: Ewit Tanis (geh.; geb. 08-11-1813 te Ouddorp) (arbeider; ger) (vertr. 17-01-
1855 naar Aalsmeer) 
- vrouw: Adriana Mulder (geh.; geb. 07-03-1806 te Ter Aar) (z.b.; ger)  
- inwonend: Neeltje van Eibergen (ongeh.; geb. 08-11-1832 te Aarlanderveen) (z.b.; ger) 
(vertr. 20-10-1854 naar Broek c.a.) 29-08-1854 te Zevenhuizen  
- inwonend: Willem Pieter van Eibergen (ongeh.; geb. 00-02-1833 te Aarlanderveen) 
(timmermansknecht; ger) (komt 20-10-1854 uit Broek; vertr. 20-10-1854 naar Broek c.a.) 
- inwonend: Pieternella Cornelia van Eibergen (ongeh.; geb. 04-09-1840 te Zuid-
Waddinxveen) (z.b.; ger) (vertr. 20-10-1854 naar Broek c.a.) 
- inwonend: Johannes Pieter van Eibergen (ongeh.; geb. 00-05-1840 te Zuid-
Waddinxveen) (z.b.; ger) (vertr. 20-10-1854 naar Broek c.a.) 
- inwonend: Klaas Tanis (ongeh.; geb. 06-11-1847 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (vertr. 
17-01-1855 naar Aalsmeer) 
- inwonend: Margje Dirkina Eibergen (ongeh.; geb. 1827 te Aarlanderveen) (z.b.; ger) 
(vertr. 00-05-1851 naar Broek c.a.)  

27.    Blad: 9 (huis nr. 4 (later: 5c)) 
- hoofdbewoner: Jan van der Maat (geh.; geb. 04-01-1808 te Alkemade) (winkelier; rk) 
(komt 20-10-1854 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- vrouw: Diebertje Alberts (geh.; geb. 22-04-1811 te Amsterdam) (rk) (komt 20-10-1854 uit 
Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Cornelia van der Maat (ongeh.; geb. 02-02-1837 te Aalsmeer) (rk) (komt 20-10-1854 
uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1855 naar Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Huibertje van der Maat (ongeh.; geb. 13-10-1847 te Zuid-Waddinxveen) (rk) (komt 
20-10-1854 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 15-05-1855 naar Zuid-Waddinxveen)  
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28.    Blad: 9 (huis nr. 4 (later: 5c)) 
- hoofdbewoner: Jan de Regt (wed.; geb. 16-08-1785 te Zuid-Waddinxveen) (timmerman; 
nh) (komt 15-05-1855 uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Maartje de Regt (ongeh.; geb. 24-03-1834 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh) (komt 
15-05-1855 uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Klaas de Regt (ongeh.; geb. 17-08-1828 te Noord-Waddinxveen) (koopman; nh) 
(komt 15-03-1857 uit 's-Gravenhage; vertr. 29-10-1860 naar Leiden) 
- kind: Klaas de Regt (ongeh.; geb. 17-08-1828 te Noord-Waddinxveen) (koopman; nh) 
(komt 18-10-1861 uit Leiden)  

29.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Dirkje Bouwen (wed.; geb. 1805 te Lexmond) (z.b.; ger)  
- kind: Peter Baas (ongeh.; geb. 1827 te Lexmond) (arbeider; ger)  
- kind: Pieter Baas (ongeh.; geb. 1829 te Lexmond) (z.b.; ger)  

30.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Lena van den Berg (wed.; geb. 29-08-1804 te Reeuwijk) (z.b.; ger) (komt 
10-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Mina Groeneveld (ongeh.; geb. 07-04-1834 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(komt 10-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Pieter Mulder (wed.; geb. 01-12-1776 te Ter Aar) (z.b.; ger) (komt 10-07-1850 
uit Zuid-Waddinxveen)  

31.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Johannes Kortekaas (geh.; geb. 11-02-1816 te Warmond) (commissionair; 
rk) (komt uit Zuid-Waddinxveen) gedetineerd  
- vrouw: Geertrui Boer (geh.; geb. 10-06-1816 te Bodegraven) (z.b.; rk) (komt 00-02-18.. uit 
Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Gerrit Kortekaas (ongeh.; geb. 10-05-1853 te Noord-Waddinxveen) (ov. 13-08-1857) 
(z.b.; rk)  
- kind: Gerrit Kortekaas (ongeh.; geb. 22-11-1854 te Noord-Waddinxveen) (ov. 27-01-1857) 
(z.b.; rk)  

32.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Jacob Boer (geh.; geb. 1821 te Hillegersberg) (arbeider; nh) (komt 15-03-
1854 uit Zegwaart) 
- vrouw: Cornelia de Jong (geh.; geb. 1822 te Hazerswoude) (z.b.; nh) (komt 15-03-1854 uit 
Zegwaart) 
- kind: Willem Boer (ongeh.; geb. 26-05-1849 te Zegwaart) (z.b.; nh) (komt 15-03-1854 uit 
Zegwaart) 
- kind: Pieter Boer (ongeh.; geb. 17-12-1851 te Zegwaart) (z.b.; nh) (komt 15-03-1854 uit 
Zegwaart) 
- inwonend: Yda Boers (ongeh.; geb. 06-06-1853 te Zegwaart) (ov. 15-01-1856) (z.b.; nh) 
(komt 15-03-1854 uit Zegwaart) 
- inwonend: Maria Soek (ongeh.; geb. 22-03-1831 te Benthuizen) (z.b.; nh) (komt uit 
Zegwaart; vertr. 22-02-1856 naar Moordrecht) 
- kind: Klazina Boer (ongeh.; geb. 28-09-1855 te Noord-Waddinxveen) (ov. 02-10-1855) 
(z.b.; nh)  
- inwonend: Arnoldus Soek (ongeh.; geb. 20-10-1855 te Noord-Waddinxveen) (ov. 02-11-
1855) (z.b.; nh)  
- kind: Jan Boer (ongeh.; geb. 11-08-1856 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  

33.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Johannes van der Wal (geh.; geb. 1820 te Zuid-Waddinxveen) 



Noord-Waddinxveen                     Bevolkingsregioster 1849-1863 (gedeelte)                                
10 

(metselaarsknecht; rk)  
- vrouw: Catharina van Steijn (geh.; geb. 1821 te Noord-Waddinxveen) (ov. 08-03-1860) 
(z.b.; rk)  
- kind: Maria van der Wal (ongeh.; geb. 31-01-1857 te Noord-Waddinxveen) (ov. 01-07-
1857) (z.b.; rk)  
- kind: Joh... van der Wal (ongeh.; geb. 14-05-1858 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  

34.    Blad: 10 (huis nr. 4 (later: 5b)) 
- hoofdbewoner: Cornelis Verzijden (geh.; geb. 1835 te Noord-Waddinxveen) 
(metselaarsknecht; nh) (komt uit blad 257) 
- vrouw: Hermina Margrieta Johanna van Dijk (geh.; geb. 23-12-1836 te Zwolle) (z.b.; nh) 
(komt uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Michiel Verzijden (ongeh.; geb. 10-08-1862 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; nh)  

35.    Blad: 11 (huis nr. 5 (later: 6)) 
- Jan Mulder (ongeh.; geb. 14-03-1817 te Broek) (broodbakker; ger) (vertr. 06-01-1851 naar 
's-Gravenhage)  

36.    Blad: 11 (huis nr. 5 (later: 6)) 
- hoofdbewoner: Cornelis van der Star (geh.; geb. 15-08-1828 te Broek) (broodbakker; ger) 
(komt 01-05-1850 uit Broek) 
- kind: Johanna van der Star (ongeh.; geb. 1825 te Broek) (z.b.; ger) (komt 01-05-1850 uit 
Broek) 
- inwonend: Willemina Thoen (ongeh.; geb. 1831 te Broek c.a.) (z.b.; ok) (komt ..-12-1857 
uit Broek; vertr. 03-05-1853 naar Broek) 
- inwonend: Cornelis Adrianus Havenkamp (ongeh.; geb. 1837 te Zegwaart) 
(broodbakkersleerling; ger) (komt 02-07-1852 uit Zegwaart; vertr. 03-05-1853 naar Zegwaart) 
- inwonend: Elizabeth Vis (geh.; geb. 1830 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt uit blad 
253) 
- inwonend: Klaas van Niele (ongeh.; geb. 27-03-1831 te Zoetermeer) (broodbakkersknecht; 
ger) (komt 19-05-1853 uit Zoetermeer) 
- inwonend: Jacobus Lengkaak (ongeh.; geb. 1837 te Zegwaart) (bakkersknecht; ger) (komt 
30-04-1853 uit Zegwaart; vertr. 30-04-1855 naar Delft) 
- inwonend: Jasper Boterblom (ongeh.; geb. 04-03-1826 te Emmikhoven) (bakkersknecht; 
ger) (komt 05-05-1854 uit Almkerk; vertr. 30-04-1855 naar Hardinxveld) 
- inwonend: Arie Cornelis van der Star (ongeh.; geb. 10-07-1854 te Noord-Waddinxveen) 
(z.b.; ger)  
- inwonend: Daam van der Star (ongeh.; geb. 30-08-1856 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- inwonend: Aart Boer (ongeh.; geb. 1837 te Bodegraven) (z.b.; ger) (komt 07-04-1857 uit 
Hillegersberg; vertr. 31-12-1857 naar Barwoutswaarder) 
- inwonend: Arie Schippers (ongeh.; geb. 1835 te Hazerswoude) (bakkersknecht; ger) (komt 
02-11-1857; vertr. 12-11-1859 naar Bleiswijk) 24-08-1859 wettig ingeschreven  
- inwonend: Jaapje Plomp (ongeh.; geb. 05-04-1834 te Broek) (dienstbode; ger) (komt 25-
01-1858 uit Broek) 
- inwonend: Cornelis van der Star (ongeh.; geb. 11-01-1858 te Noord-Waddinxveen) (ov. 
20-10-1858) (z.b.; ger)  
- inwonend: Lena Bonthoorn (ongeh.; geb. 1845 te Oukoop) (dienstbode; ger) (komt 00-06-
1858) 
- inwonend: Poulina van der Star (ongeh.; geb. 04-03-1859 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; 
ger)  
- inwonend: Johanna van der Star (ongeh.; geb. 04-04-1860 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; 
ger)  
- inwonend: Jan Vonk (ongeh.; geb. 11-07-1839 te Gouderak) (bakkersknecht; ger) (komt 
17-04-1860 uit Gouda)  
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37.    Blad: 12 (huis nr. 6 (later: 7d)) 
- hoofdbewoner: Jan Hofman (geh.; geb. 10-08-1822 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; ger)  
- vrouw: Lijsje Droog (geh.; geb. 08-08-1819 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Jan Hofman (ongeh.; geb. 19-02-1845 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Cornelis Hofman (ongeh.; geb. 01-01-1847 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- inwonend: Cornelia Bosman (wed.; geb. 1783 te Hazerswoude) (z.b.; ger)  
- kind: Grietje Hofman (wed.; geb. 11-06-1850 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Jan Hofman (ongeh.; geb. 20-08-1851 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Pieter Hofman (ongeh.; geb. 16-11-1852 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  

38.    Blad: 12 (huis nr. 6 (later: 7d)) 
- hoofdbewoner: Johannes Cornelis Groeneveld (geh.; geb. 1838 te Boskoop) (arbeider; 
ger)  
- vrouw: Jannetje de Wit (geh.; geb. 09-04-1827 te Woubrugge) (z.b.; ger)  
- inwonend: Saartje de Wit (ongeh.; geb. 24-04-1822 te Woubrugge) (naaister; ger)  
- kind: Willem Groeneveld (ongeh.; geb. 19-06-1851 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Antje Groeneveld (ongeh.; geb. 12-08-1852 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Dirkje Groeneveld (ongeh.; geb. 02-02-1855 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Albertus Groeneveld (ongeh.; geb. 07-12-1856 te Noord-Waddinxveen) (ov. 05-04-
1857) (z.b.; ger)  
- kind: Alberta Groeneveld (ongeh.; geb. 10-05-1858 te Noord-Waddinxveen) (ov. 16-12-
1858) (z.b.; ger)  
- kind: Elizabeth Groeneveld (ongeh.; geb. 29-05-1860 te Noord-Waddinxveen) (ov. 20-02-
1861) (z.b.; ger)  
- inwonend: Saartje de Wit (ongeh.; geb. 24-04-1822 te Woubrugge) (naaister; ger)  

39.    Blad: 13 (huis nr. 6 (later: 7a)) 
- hoofdbewoner: Willem Boele (wed.; geb. 06-02-1798 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; 
ger)  
- inwonend: Jaapje Boele (ongeh.; geb. 10-11-1839 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (vertr. 
20-11-1857 naar Gouda) tijdelijk te Gouda  
- inwonend: Hendrik Boele (ongeh.; geb. 08-09-1860 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  

40.    Blad: 14 (huis nr. 6 (later: 7b)) 
- hoofdbewoner: Jan Droog (geh.; geb. 16-10-1824 te Noord-Waddinxveen) (arbeider; ger)  
- vrouw: Neeltje de Gelder (geh.; geb. 29-11-1824 te Noorfd-Waddinxven) (z.b.; nh)  
- kind: Hillegonda Droog (ongeh.; geb. 00-01-1848 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Jacobus Droog (ongeh.; geb. 28-03-1850 te Noord-Waddinxveen) (ov. 17-03-1857) 
(z.b.; ger)  

41.    Blad: 14 (huis nr. 6 (later: 7b)) 
- hoofdbewoner: Lena van den Berg (wed.; geb. 29-08-1854 te Reeuwijk) (z.b.; ger) (komt 
10-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Mina Groeneveld (geh.; geb. 07-04-1834 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(komt 10-07-1850 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Pieter Mulder (wed.; geb. 01-12-1776 te Ter Aar) (z.b.; ger) (komt 10-07-1850 
uit Zuid-Waddinxveen; vertr. 00-08-1858 naar Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Lambertus van der Haar (geh.; geb. 17-03-1836 te Vianen) (arbeider; ger) 
(komt ..-08-18.. uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Gerrit van der Haar (ongeh.; geb. 18-09-1858 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; 
ger)  
- inwonend: Johanna Cornelia van der Haar (ongeh.; geb. 25-03-1860 te Noord-
Waddinxveen) (ov. 14-07-1860) (z.b.; ger)  
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- inwonend: Johanna Cornelia van der Haar (ongeh.; geb. 12-06-1861 te Noord-
Waddinxveen) (z.b.; ger)  

42.    Blad: 15 (huis nr. 6 (later: 7c)) 
- hoofdbewoner: Henk de Bruin (geh.; geb. 00-08-1805 te Wijk bij duurstede) (arbeider; rk)  
- vrouw: Pietje Davids (geh.; geb. 1816 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger)  
- kind: Agatha de Bruin (ongeh.; geb. 25-09-1845 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  
- kind: Cornelis de Bruin (ongeh.; geb. 1849 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; rk)  

43.    Blad: 15 (huis nr. 6 (later: 7c)) 
- hoofdbewoner: Cornelis Hofman (geh.; geb. 1791 te Zevenhuizen) (arbeider; ger) (komt 
15-06-1851 uit Zuid-Waddinxveen) 
- vrouw: Grietje van der Winden (geh.; geb. 10-03-1798 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(komt 15-06-1851 uit Zuid-Waddinxveen) 
- kind: Cornelis Hofman (ongeh.; geb. 03-03-1841 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) (komt 
15-06-1851 uit Zuid-Waddinxveen) 
- inwonend: Pietertje Hofman (geh.; geb. 28-12-1835 te Zuid-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(komt 15-06-1851 uit Zuid-Waddinxveen; vertr. naar blad 16) 
- inwonend: Pieter Drost (geh.; geb. 1817 te Hazerswoude) (boomkweker; ger) (komt 00-04-
1859 uit Zevenhuizen; vertr. naar blad 16) 
- inwonend: Marinus Drost (ongeh.; geb. 22-04-1859 te Noord-Waddinxveen) (z.b.; ger) 
(vertr. naar blad 16)  

 


