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Ambt, Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag-
..: Kerkge- .- teekening woonplaats . teekening vertrokken. teekening

Opgave
Q) Beroep of Bedrijf. Huizing. en jaar en jaar omtrentS nootschap. en jaar Aanmer-
S Bij bedrijven vermelden of de der (Met aanwijt:ing der van het (Gemeente het= persoon daarin als hoofd (Strast, gracht enz., provincie voor en provincie voor van kingen.= (Elk bepaald vestiging vertrekbil (hetzij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.) inboorlingen, het tnboorlinqen, wettig'0 opgeven.) "oor ••nderer rekening) (H) in de ge- uit de ge- het over-:;:- werkzaam is, dan wel als land voor het land voor domicilie.

ondergeschikte (0j. meente. vreemdelingen.) meente. vreemdelingen.) lijden.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
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...: Burgerlijke staat Kerk· d
Geboorte. genoot- .,

:? voor ongehuwden met =§L:'" Betrekking schap ofe .- 0, voor de gehuwden vereent- >"s der leden mei H, voorweduwsiaal ging "il ~... mei W, voor qescheide- met
-..e~

Volg- ~" tot het Dagtee- .=~"VOORNAMEN. ~. nen van echt met S, gods-GESLACHTSNAAM. jS> hoofd kening
voor huuielijksontbln- dienstig ti ~5DUm- en • Plaats 1) ding na viifjarige schei- doel(le 0".<::

~~ van het ding van tafel en bed onder- '0'1:3<>
(Geslachtsnaam der vrouw.) eVoluit geschreven.) en jaar " '"mei T. schei- ]~~mer. " huisgezin. van geboorte. den

" der ';{lr..
~ (Art. 24, 3e lid, Tiidens Veranderingen oolqens

geboorte. dein- art. 24, .§~
::;;j I sub e.) schrji- en har~ 3e lid, ~ving. dagteekening. sub 1). Z
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N. S. no. 1364.
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1) Te vermelden de naam der gemeente des Rijks - eventueel ook het betrokken onderdeel - benevens die der provincie, indien m verschillende provinciên eene gelijk-
namige gemeente voorkomt. Is de plaats buiten het Rijk gelegen, dan bij te voegen de naam der kolonie of bezitting des Rijks, dan wel van het vreemde land.
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Ambt, beroep of bedrijf. Inschrijving in het Afschrijving uit het
Bij hel bedrijf vermelden of de persoon

daarin als hoofd (hetzi] voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister. Dag-snderer rekening) werkzaam is, met H, dan Woonplaatswel als ondergeschikte, met O.
Volg- (Art. 24, 3e lid, sub h.) teekening

Aanmerkingen.door aanduiding /Janwijk, dorp, Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaarnum- gehucht of buurtschap, straal teekening teekening (Art. 24, 5e liel)
Tijdens Veranderi ngen en nummer /Jan het huis. van waar de waarheen de van

mer. de en hare (Art. 24, 3e lid, sub t.) en jaar en jaar
overlijden S).van persoon van persoon

inschrijving. dagte~kening. inschrijving. is gekomen. afschrijving. is vertrokken.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
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~ /1 -c-:

j ft 7' rr
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Lt· r / t 7'
.rr-c--t.-7-~~<.-? .d

~ 3°1

1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens de naam der gemeente van overlijden.
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Ambt, Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag-
...: Kerkge- teekening woonplaats . teekening vertrokken. 'teekening

Opgave
Q) Beroep of Bedrijf. Huizing. en jaar en Jaar omtrent Aanmer-Ei nootschap. en jaarEi Bij bedrijven vennelden of de der (Met aanwij:t:ingder van het (Gemeente het::s persoon daarin als hoofd. (Straat, gracht enz., provincie voor en provincie voor van kingen.1'1 vestiging vertrekbil (Elk bepaald (hetzij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.) inboorlingen, hel Inboorlingen, wettig
'0 opgeven.) "oor anderer rekentng) (H) in de ge- uit de ge- het over-:>- land voor het land voorwerkzaam is, dan wel als lijden. domicilie.

ondergeschikte (0). meen te. vreemdelingen.) rneente. vreemdelingen.)
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VOORNAMEN
(Voluit geschreven)
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Betrek-
king der
leden tot
het hoofd

h - hoofd
v vvrouw
z - zoon
e. dochter
sz - stief-

zoon
sd - stief-

dochter

Burgerlijke
staat
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en jaar

der

geb:orte I

Gemeente 1)

8

Dag, maaÏid en jaar
waarop,en gemeente
waar het huwelijk
voltrok ken werd;
dag, maand en jaar
der huwelijksontbin-
ding en bij nietig-
verklaring, datum,
waarop het vonnis is
ingeschreven, bene-
vens de gemeen te,
waar het vonnis der
huwelijksontbinding
of der nietigverkla-
ring is ingeschreven
in de registers van
den burger!. stand

9

Kerk-
genoot-
schap of
vereent-

ging
met

gods-
dienstig

doel
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1) Desgewenseht kan mede het onderdeel der gemeente, wnarin de geboorte plaats had, vermeld worden.
Indien de geboortegemeente buiten Nederland is gelegen, wordt de naam van het land steeds vermeld.
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Ambt, beroep, bedrijf
of betrekking

Bij bet beroep of bedrijf vermelden
of de persoon daarin als nootä (belzij
voor eigen, betzij voor anderer reke-
ning) werkzaam is, met h, dan wel=. onder leiding van EInderen met 0 I

t

tijdens
de

inschrijving
12

Tolg-

mer

/ 1f~t'q

veranderingen
en hare

dagteekening
13

Woonplaats
door eanduidtnq van wijk, dorp,
qetmctü of buurtschup. straat

en nummer van hel huis.
(Aetuereenootçenae adressen in
de gemeente mei vermelding
daa.rvóór van dag. maand en
jaar. waarop de aangifte van
verbuizing binnen de gemeenle

is ingekomen.)
Eventueel te oermeldent naam
enlo] voorgeschreven kenmerk
van oesrtuiq of wagen, mei aan-
duiding van brief- of waladres

14

--.//z;J

Inschrijving in het
I

Afschrijving uit het
bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-

teekening
Dag- Gemeente 1), Dag- Gemeente 1) en jaar

teekening van waar de teekening waarheen de van:
en jaar persoon en jaar, persoon overlijden 2) I Aanmerkingen

van is gekomen, dat de is vertrokken,
opneming en nummer

overeenkom- benevens het aangifte van benevens het der over-
stig afgifte laatste adres in vertrek is adres in die

verhuiskaart die gemeente ingekomen gemeente lijdensakte

15 16 17 18 19 I 20

/,f'~' 11130 ~W~~
J1l1 r:. 1/""

op

.) Zie noot aan ommezijde. 2) In geval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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Burgedijke Staat.
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Dag- Vorige Dag- Waarheen I
Ambt, Dag-

Kerkge- teekening woonplaats . teekening vertrokken.
Opgave...: Beroep of Bedrijf. teekening<l) en jaar en jaar omtrent8 nootschap. I Huizing.

e:~:ar I Aanmer-
8 Bij bedrijven vermelden of de der (Met alln!1lijzlng der van het (Gemeente het" persoon daarin als hoofd (Straat, graclzt enz., provincie voor en prooincie voor kingen.= vestiging vertrekbIJ (Elk bepaald (he/zij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.) Inboorlingen, het inboor.lingen, wettig
Ö opgeven.) voor snderer rekening) (H) in de ge- uit de ge- het over-
> werkzaauz is, dan wel als land voor hel land voor domicilie.

onderqescltikte (0). meente. vreemdeltngen.) meente. vreemdeltngen.) lijden.
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,1 -~'":' ~ ::: I'.., Burgerlijkè Staat~~ ~ til "Dag- 0>;> 2;g H. (gehllwd.)~ El ';':'0 Dag-
~ Ë rcv6ö8~ Geboorteplaats...:

teekening 0·,..... ...•. W. (wedllwenslaat.)0> .,:..:;. ~~ ~ ~~ teekening S. (gesch. van echt.S I en jaar
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..!=:: ..•..•.•...•. t:::::::;.
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IAmbt, Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag- Opgave...; Kerkge-
Beroep of Bedrijf.

teekening woonplaats. teekening vertrokken . teekeningQ) omtrent
Ei nootschap.] Huizing.

I
en jaar en jaar en jaar Aanmer-

Ei Bij bedrijven vermelden of de der (Met aanwijzing der van het (Gemeente het~ persoon daarin als hoofd (Straat, gracht enz., prooinete voor en provincie voor van kingen..::
i (Elk bepaald vestiging vertrekbD (hetzij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.ï inboorlingen, hel inboorlingen, wettig

'0 opgeven.) voor anderer rekening) (H) in de ge- uit de ge~ het over-:> land voor hel land voor domicilie.werkzaam Is, dan wel als lijden.ondergeschikte (0).

I
meen te. vreemdelingen.) meente. vreemdelingen.)
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Î
Dag-

teekening

en jaar

der

inschrij-

ving.

(Familienaam der vrouw.)

FAMILIENAAM. VOORNAMEN.

(Voluit geschreven.)

6.

Dag-

teekening

en jaar

der

geboorte.

7.

Geboorteplaats.

(Met aanwijzing der

provincie

voor inboorlingen,

van het land

voor vreemdelingen.)

Burgerlijke Staat
H. (gehuwd.)
W. (weduwenstIlat.)
S. (gesch. van eclzt.)

~ .~ I Veranderingen
c:::::;?
~l; en hare
:~~
Eo< .S dagteekening.

9.

h. q-6~

II

4. 8. 10.
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Ambt,
. Kerkge- I Beroep of Bedrijf.

ái 1 h . lden of de8 nootsc ap. Bij bedrijven v~1TneI hoofd

8 persoon daarm.~: hetzij _ _ I '~. ~
" " uoo •• , , m_"o ,E~••".M 'M""', re, -,." (R, meente, I Ieo eoor an e. d wel als'0 opgeven.) werkzaam IS, an
> ondergeschikte (0).

13.12.11.

I, I d~,
VX I '..J.7 V' ~

/t'o/r>

/

Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag-
teekening teekening vertrokken. teekening

Opgave
woonplaats.

Hnizing. en jaar en jaar omtrent
en jaar

der (Mei aanwijzing der van het (Gemeente het(Straat, gracht enz., provincie voor en provincie voor van
ioiik. huisnummer.) vestiging inboorlinqen, het vertrek Inboorlingen, het over-'n de ge- land voor uit de ge-I het land voor

semdelinqen.ï I meente. I vreemdelingen.)

I

lijden.

I 14. I 15. 16. I 17. 18.

Aanmer-
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I
Ambt, beroep of bedrijf. Inschrijving in het Afschrijving uit het

Bi; het bedrijf vermelden of de parsaan Woonplaats
daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister. Dag-enderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp,

IVolg-
wel als ondergeschikte, met O. gehucht of buurtschap, straat - teekening(Art. 24, 3e lid, sub h.) Aanmerkingen.en nummer van het huis, dan Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1)

num-I wel naam en voorgeschreven en jaar
teekening teekening (Art. 24, 50 lid.)

Tijdens Veranderingen kenmerk val! het vaartuig ol van waar de waarheen de van
mer, en hare

den woonwagen, met de ge.. en jaar en jaar
overlijden Z).de brulkelijke ligplaats of van persoon van persoon

inschrijving. dagteekening. standplaats. inschrijving. is gekomen. afschrij ving. is vertrokken.
(Art. 24, 3e lid, sub i.)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

/ O"'l-ob-~ L .r . ~ '/. 1"'~~/'l7 jO~!e"-
rA /k,"'r' 1..0.
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~~t 3~

I

I

.

I

I
I

[

I
1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden, met nadere aanduiding al •. in noot 1 aangegeven.
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Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaatsdaarin als hoofd (hetzij voor eigen, he/zij voor bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-enderer rekeninu) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp,
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Ambt, beroep of bedrijf
Bij het bedrijf vermelden of de persoon

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor
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Vol _I wel als ondergeschikte, .met 0 gehucht of buurtschap, straat
g (Art. 24, 3e hd, sub h) en nummer von het huis, dan

wel naa.m. en voorgeschreven
kenmerk van het vaartuig of
den woonwagen, met de ge-

bruikelijke ligplaats of
standplaats

(Art. 24, 3e lid, sub i)

14

.(

J.

12

rum-

mer
Tijdens

de
inschrij ving

I,ld~

"

15

Woonplaats
Inschrijving in het
bevolkingsregister

Afschrijving in het
bevolkingsregister

Dag-
teekening

en jaar
van

afschrijving

17

Plaats 1)

waarheen de

persoon
is vertrokken

18 19 20

====---=~···==~I I

Veranderingen
en hare

dagteekening

Dag-
teekening
en jaar

van
inschrijving

Plaats 1)

van waar de
persoon

is gekomen

16

Dag-
teekening
en jaar

van
overlijden 2)

Aanmerkingen
(Art. 24, 5e lid)

13

.1U~
._(j.Jf

,<. 7-:3l/0J/r<;:OPtyl:vh
/J..

OD

l) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.



L~~&V v1

I.,
I~/

f)c

I rl "-'-ti~:::a
Dacr- ~ ~

b " '"" "

I
teekening I ~ ~

en jaar FAM ILIEN AAM. VOO RNA MEN. I ;;

I der I I .
I
... (Familienaam der /Jrollw.) ( votuu geschreven.) :;:;

inschrij - I ~
I . äî

I
VlDg. I I ê5 I

1. 2. 3. 1 4. I 5.! 6. I 7. 8. I 9. I 10.

~YNb~ 01<-C~ .
.1/4;t' .

......J---4(.lt'aL Qj!j~ dZ 4674 ub'ik-é./?--r/· I l/L-':VU< ~I a '••.••••t I" ~0'0l'l . iO

,.;
<1)a
a::st:l
OD
Ö:>

--j.

~'(. 't:X--r<..--v(

t:l "~ ~ ~
(1):> L." c
~"O g ~
-~ ':;)<:1,)<IlOt:l <>.

O.~ t::: ~0...t:l ~ ~1:3

~O)~p§~biJ:: 0; ~~
.§.8..c= .5~
~ ~~ ~~~g..c::~-g
...., en '-' c
Q)~ ~

co 25. "

Burgerlijke Staat.
H. (gehllwa.,
W. (wedllwenstaat.)
S. (gesch. van echt.)

tL/L-i-~

Dag-

teekening

en jaar

der

geboorte.

Ge boorteplaats,

(Met aanwijzill!l der

provincie

voor inboorlingen,

van hel land

voor oreemdelinqen.ï

I~;[I
Il.l ;..,",.c
~.~

Veranderingen

en hare

dagteekening.

'.'" ....7:~ .....<.
/0

..

-, 71~/ae.,,,,t ~t::e-<~U
d. ! .c?'~..r / ~,J7J

cA I I~ ..-
-I '~L -kLr a'7'/,":fA -" -"'". ,-~:l i~ ..,.""

.-
o?

I ftd" 11.2 . o? ! IJ ~""J<6' Ih~e4 :u, i
I I

.:« ~;,~x~,
oL.:4.

"

. I
N. S. HO. 1364.

I

'",,{:<;~';'0;~1':~:":"'::/»'.$Z.(,,' ;;;EÛft1@j.%~.3'PPJb, ~.;~~~-p;:é~~n;w-,·"



~-C.,:':4. :''i~\:/y~

I I
I Kerkge- I
I nootschap.

..:
<!l
8
E
p
.::
eo
'ö:>

(Elk bepaald
opgeven.)

IJ

Ambt,

Beroep of Bedrijf.

(Straat, gracht enz.,
wijk, huisnummer.)

Huizing.
Bij bedrijven vermelden of de
persoon daarin als hoofd
(hetzij voor eigen, hetzij
voor endeter rekening) (H)
wel kzaam is, dan wel als
ondergeschikte (0).

11. 13. 20. I12.

i<- -6-e /"h~ ,,-

11 0';[8..
J~~j f[?Odfl~

M

rf

Vorige

woonplaats .

Dag-
teekening

en jaar
der

vestiging
in de ge-
meente.

.(Met aanwijzing der
provincie voor

tnboorliuçen, hel

land voor
vreemdelingen.

14. 15.

'~~<;';:,:,.":.".:.~g']c:tD~st.::;:l:"f7,

19.

Dag-
teekening

en jaar I'

van het

vertrek I
uit de ge-
meente. I

I

Waarheen I Dag- Opgave
vertrokken. teekeniug

omtrent I Aanroer-I en jaar
het I(Gemeente I

I kingen .en provincie voor, van
wettiginboorlingen, I het over-

domicilie.het land voor
lijden.vreemdelingen.)

16. 17.

I

I /~ '. ~
I ~ ~/"'~ J 4L~ 7-J_-U.J~::t 'T::j::::~

--, ~ .)'1/
{-j I ~ 1 IJ =, 112..Y/

ru~~ '7- /?c. .l: ,'lt> ,'" I

i I
I I

I i

I

18.



/

~ Burgerlijke staat Kerk- ;:Geboorte genoot-
<0 Betrekking voor ongehuwden met schap of ~§El 0, voor de gehuwden" der leden vereeni- >"0 tol1: met H, voor weduwstaat ging 2~~Volg- .•... " tot het Dagtee- met W, voor qescheide- met = "GESLACHTSNAAM VOORNAMEN ~;: nen van echt met S, gods- .~<::i~

til hoofd voor huuielijksontbin- dienstig •.. "
num- 00.0:

van het
kening

Plaats 1) ding na vijfjarige schel- doel (te g ~]Q,):::;:' ","tj~(Geslschtsnasm der orouur) (Voluit geschreven) ÓOi en jaar ding van tafel en bed onder- :=:~~mer <: huisgezin met T schei- :ê13~<: van geboorte den'" "der Ol'"Ei (Art. 24,3e lid, Tijdens Veranderingen volgens ,§~
i sub c) , geboorte de in- en hare art. 24.

schrij- 3e lid. -;;;
ving dagteekenin g sllb f) Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1- S_.Jt( ,4A. lf7tf- ~7

/ Áï~d ud~
~

IJL.r/'j/1 Ij~ w 4'~~:"i
Ic .Ir. ~~ 'v u. '"

lt~--I.

c

g /Jf-:; •.... '/_~~ L '"
~A'

.~ v<' ~ .) IJl 'f:'L //>,,'
h2.f' /.1 /Ix 11,

, / '1 'J E "

J. I!. CL; ~~ !-ol -./l-d.2..--~~. ,'p ~,~ "'yu......'!fJ5 O. I ~ft //

.

1

I

N. s. 1364
In

1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land. '



Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het

I
Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaatsdaarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevolkingsregistersnderer rekening) werkzaam is, met H, dan door eanduidlrur van wijk, dorp, Dag-

'olg-
wel als ondergeschikte, met 0 ge/mcM of buurtschap, straat(Art. 24, 3e lid, sub h)

en nummer van bet huis, dan teekening Aanmerkingenwel naaln en ooorçeschreuen Dag-· Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaar.um-
teekening teekening (Art. 24, 5e lid)

Tijdens Veranderingen kenmerk val/ het ussrtutq of van waar de waarheen dedel/ uioonuuujen, met de ge- en jaar en jaar vanmer
de en hare bruikelijke ligplaats of van persoon van persoon overlijden 2)

inschrijving dagteekening standplaets
inschrijving is gekomen afschrij ving is vertrokken(Ar!. 24, 3e lid, sub i)
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Ambt, ;:r Dag- Vorige Dag- I Waarheen ! Dag- I
1

. Kerkge- teekeninz teekeninz Opgaveáî Beroep of Bedrijf. "woonplaats;" vertrokken. I teekening
8 nootschap. Huizing. en jaar en jaar . I omtrent Aanmer-
El Bij bedrijven vermelden of de der (Met esnuiijztnq der van het (Gemeente en Jaar het2 I persoon daarin als hoofd I (Straat, gracht enz., . . provincie voor en prooincie voor I van ki
,!:.n (Elk bepaald (hetZij.' voor eigen,. hetzij 1 wijk, huisnummer.) vestiging inboorlingen, het vertrek I inboorlingen, I wettig mgen.
o opgeven.) I voor anderer rekenmg) (H) in de e- uit de o-e- . het over-:> werkzaam is, dan wel als g land voor b het land voor .. domicilie.
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Betrek-
king der
leden tol
het hoofd

h - hoofd
v -vrouw
z - zoon
d- dochter
sz - slief-

zoon
sd - slief-

dochter

Burgerlijke
staat
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Geboorte

Dagtee-
kening
en jaar

der

geb:orte I

Gemeente 1)

Dag, mii,ïi1ïferl]aar
waarop,en gemeente
waar het huwelijk
voltrokken werd;
dag, maand en jaar
der huwelijksontbin-
ding en bij nietig-
verklaring, datum,
waarop het vonnis is
ingeschreven, bene-
vens de gemeen te,
waar het vonnis der
hu welijkson tbindin g
of der nietigverkla-
ring is ingeschreven
in de registers van
den burgerI. stand

9

Kerk-
genool-
schap of
vereeni-

ging
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gods-
dienstig

doel
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Volg- GESLACHTSNAAM VOORNAMEN
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1 2
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IV

1) Desgewenscht kan mede het onderdeel der gemeente, waarin de geboorte plaats had, vermeld worden.
Indien de geboorlegemeente builen Nederland is gelegen, wordt de naam van bet land steeds vermeld.



Ambt, beroep, .bedrijf Woonplaats Inschrijving in het Afschrijving uit het
of betrekking door aanduiding van wijk, dorp, bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-

Bij het beroep of bedrijf vermelden gehucht of buurtschap, straat teekening
en nzunmer van hel huis.

Tolg- a! de persoon daarin als hoofd (hetzij
(Achtereenvolgende adressen in Dag- Gemeente 1), Dag- Gemeente 1) en jaar

voor eigen. hetzij voor anderer reke- teekeningning) werkzaam is. met h, dan wel de gemeente met vermelding van waar de teekening waarheen de van
rum- onder leiding van anderen met 0 da.aroóór uan dag, maand en en jaar en jaar, overlijden 2) Aanmerkingen

jaar, waarop de aangifte van persoon persoon
verhuizing binnen de gemeente van is gekomen, dat de is vertrokken,opneming en nummermer tijdens veranderingen is ingekomen.) benevens het aangifte van benevens hetEventueel te vermelden: naam overeenkom- der over-

de en hare en lof voorgeschreven kenmerk stig afgifte laatste adres in vertrek is adres in die
dagteekening

van vaartuig of wagen. met aan- die gemeente ingekomen gemeente lijdensakte
inschrijving duiding van brief- of waladres verhuiskaart

12 13 14 15 16 17 18 19 20

,
~~.~ V;tVk~/~1 j(j lJoÁ;-/9JtJ

k-,dd.,,~ GDIr~~j'6'C/Jj(}j

1) Zie noot aan ommezijde. 2) In geval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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achrij- 3e lid. ••
ving. dagteekening. sub fi. Z

8. 9. 10. 11.

Burgerlijke staat
voor ongehuwden met
0, voor de gehuwden
met H, voor weduwstaat
met W, voor gescheide-
nen van echt met S,
voor huwelijksontbin-
ding na vijfjarige schei'
ding van tsfe! en bed
met T.
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~

I

VfJ'r' liJ

~.[19.J~

I

t-

"'"

<& rr

N. s. no. 1364.
III

1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel- benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van hot Rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van hel vreemde land.
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Ambt, beroep of bedril].
Inschrijving in het Afschrijving uit het

Bij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats
daarin als hoofd (hetzij voor eigen, helzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister.
andere, rekening) werkzaam is, met H, dal! door aanduiding van wijk. dorp, Dag-
wel als onderqeschikte, met O.

lolg- (Art. 24, 3e lid, sub h.)
gehucht of buurtschap, sir aal teekening Aanmerkingen.en nummer {'an liet huis, dan Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1). en jaaraum- wel naam en voorgeschreven

teekening teekening (Art. 'M, 5e lid.)
Tijdens Veranderingen kenmerk van het vaartuig of van waar de waarheen de van

mer. de en hare
den woonwagen, met de qe- en jaar en jaar

overlijden 2).bruikelijke ligplaats of van persoon van persoon
inschrijving. dagteekening, standplaats. inschrijving. is gekomen. afschrijving. is vertrokken.

(Art. 24, 3e lid, sub /.)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
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I

I I
1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding als in noot 1 aangegeven.
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Ambt, Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag-
Kerkge- I Opgave...: teekening woonplaats • teekening vertrokken. teek~ning Ial Beroep of Bedrijf. Huizing. en jaar en jaar

I
omtrent8 nootschap. Aanmer-

8 Bij bedrijven vermelden of de der (Met aanwijzing der van het (Gemeente I en Jaar het

I
p persoon da.arin als hoofd (Straat, gracht enz., provincie voor en prooincie voor van kingen.p

(EIlI bepaald vestiging vertrekeo (he/zij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.) inboorlingen, hel inboorlingen, wettig
'0 voor enäerer rekening) (H) het over-
> opgeven.) in de ge- land voor uit de ge- het land voor domicilie.uierkztuim is, dan wel als lijden.ondergeschikte (0). meente. vreemdelingen. meente. vreemdelingen.)

I11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

( c/.?( Atr~ l~.I·~ ll:h.;/3
~

!~ei .
/f -4 f/k...... -'-* "r /3,61: VI'

J. k

J r, ND

'/.
I

- NDJo

;~
II

fr •

I
.

I
I

I
I

I

I
I

~-



"
Burgerlijke staat Kerk-

i::i~ Betrekking Geboorte voor ongehuwden met
genoot-

~~e schap of
0, uoor de .qehuwden vereeni-::. der leden met H, voor weduwstaat ginf ~"5 N0

Volg- 1:jÈi tot het Dagtee-
met W, voor gescheide- me -~5
nen uan echt met S, gods- .:~~GESLACHTSNAAM VOORNAMEN ~> hoofd kening voor huuielijksontbin- dienstig o Ol

num- 'riJ
vap. het Plaats 1) ding na vijfjarige schei- doel (te o.:S

c3~ ding van tafel en bed "C~~
(Geslachtsnaam der vrouw) (Voluit geschreven) en jaar onder- ~]~., huisgezin met T schei-mer <:: van geboorte den :Eï:::~<:: der'" (Art. 24,3e lid, Tijd~ns Veranderingen uolgens ~{lr..S

sub c) geboorte de l~- en hare art. 24, ,g~
:i SChrIJ- . 3e lid, cd

ving dagteekerung sub f) ;Z;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I A7~ ~~ I -??-1/ ~f! ~"Gd/a7J/~~ 4 1'f-41/c;oo vl;{~

1. Yr~ ~k:~~ ~-..I~/B6'o CfU-.,..,~ola.-,;- X. h' ~ I
.~~. ~ 'l7"~ I/

J. ~/~ dl~t-w/CCf-. Ar. ~~ 1J.AvI /1/6' Cat.eLû- ia'I~~ 0 " t?""

.
.

~

N. s. 1364
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~
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-snderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk,dorp,wel als ondergeschikte, met 0
Volg- (Art. 24, 3e lid, sub h) gehucht of buurtschap, straat teekening

en nummer van het huis, dan Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaar
Aanmerkingen

num- wel naanl en voorgeschreven
teekening teekening (Art. 24, 5e lid)

Tijdens Veranderingen kenmerk van het vaartuig of van waar de waarheen de van
mer de en hare

den woonwagen, met de ge- en jaar en jaar
overlijden 2)bruikelijhe ligplaats of van persoon van persoon

inschrijving dagteekening standplaats inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken
(Art. 24, 3e lid, sub ij

12 13 14 15 16 17 18 19 20

/ c..dtJ-<--~ (!.s.r ~'l/jnd/'lJJ h;:"r'~t,

-<-
11 ~

J o ~ .

I
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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Burgerlijke staat Kerk- , ë

~
Geboorte. genoot • .!

Betrekking voor ongehuwden met schap of :;.:
:: der leden

0, voor de gehuwden vereeni- > ~ .
::s met H, voor weduwstaa.t ging ..s c ~

Volg- ~e tot het Dagtee- met W, voor qescheide- met c~ I:i)

GESLACHTSNAAM. VOORN AM EN.
..c" nen van echt met S, gods- ._::s '"g;;.: hoofd kening voor huuielijksontbtn- dienstig 5 Q ~

num- 00. Plaats 1) ding na vijfjarige schei' doel (le .g ~.;;;
(Geslaclr/snaam der vrollw.) (Voluil geselt,reven.) c3:& van het en jaar ding van lafel en bed onder- ~~ ~

mer. " huisgezin. mei T.
S~~~l- ~1:~t:: der van geboorte.t:: (Art. 24, 3e lid, volgens ~~R..'" Tijdens Veranderingen

E sub c.) geboorte. de in- en hare art. 24, ,g~
:;i schrij- 3e lid, "

ving. dagteel<ening. slib f). Z

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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N. S. no. 1364.
III

1) Te vermelden: den naam der ~emeente van Nederland - eventueel 001<hel daarbij betrokken onderdeel'<- benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij le voegen den naam van het Rijksgebied builen Nederland, dan wel' dien van het vreemde land.



Ambt. beroep of bedrijf.
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBil het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaatsdaarin als hoofd /hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister. Dag-snderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk. dorp,

Volg-
wel als onderçesclutue, met O. gehucht o] buurtschep, straat teekening(Arl. 24, 3e lid, sub h.) Aanmerkingen.en nummer van het huis, dan Dag- Dag-

wel naam en voorgeschreven Plaats 1) Plaats 1) en jaarnum- teekening teekening (Art. 24, 6e lid.)
Tijdens Veranderingen kenmerk van hel vaartuig of van waar de waarheen de van

mer, de en hare
den woonwagen, met de ge- en jaar en jaar

ov'erlijden 2).bruikeiijke ligplaats of van persoon van persoon
inschrijving. dagteekening. standplaats. inschrijving. is gekomen. afschrijving. is vertrokken.

(Art. 24. 3e lid, sub I.)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
I
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t:4t o.»,Z, I<'Y~/f~,- / I -." "j ~kV/)J. f _

y. !:0 a.
I(~e-,~

1 ~ ~J'/_

,
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I I
1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden mei nadere aanduiding als in noot 1 aangegeven.
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~ Burgerlijke staat Kerk-
Geboorte genoot- c:-.; Betrekking ~tîEl voor onqehuurden met schap of
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Volg- .•.. " tot het met W. voor gescheide- met..::I. Dagtee- .S~ ttGESLACHTSNAAM VOORNAMEN ];.. nen van echt met S, gods ..hoofd voor huuielijksontbin- dienstig ... "num- "'-<l: van het kening
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats

buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.N. s. 1364
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Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het

I
Bij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats Afschrijving uit het

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor
snderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp,

bevolkingsregister bevolkingsregister

Volg-
wel als ondergeschikte, met 0

gehucht of buurtschap, straat Dag-
(Art. 24, 3e lid, sub h)

en nummer van liet huis, dan
Dag- teekening

num- wel naam en voorgeschreven Plaats 1) Dag- Plaats 1) Aanmerkingen

Tijdens Veranderingen kenmerk van het vaartuig of teekening van waar de teekening waarheen de
en jaar (Art. 24, 5e lid)

mer den tuootuuaqen, met de ge-
de en hare bruikelijke ligplaats of

en jaar en jaar van
van persoon persoon overlijden 2)

inschrijving dagteekening stsndplaats van
(Art. 24, 3e lid, sub i) inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken

12 13 14 15 16 17 18 19 20
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"t1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den fnaam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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Volg-
GESLACHTSNAAM

num-
(Geslachtsnaam der vrouw)

mer

21
9 11

Kerl{-
genoot-
schap of
vereeni-

ging
met

gods-
dienstig
doel (te
onder-
schei-

=======~._= den
volgens
art. 24,
3e lid,
sub f)

10

Burgerlijke staat
voor ongehuwden met

1======'7=========1 0, voor de gehuwden
met H, voor weduwstaat
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nen van echt met 8,
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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Ambt, beroep of bedrijf Inschrijving in het Afschrijving in het

Bij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats
daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevelkin gsregister
anderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding V/lnwijk, dorp,
wel als ondergeschikte, met 0 gehucht of buurtschap, straat
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Dag- Aanmerkingen
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Tijdens Veranderingen kenmerk van liet vaartuig of teekening van waar de teekening waarheen de
(Art. 24, 5e lid)

mer den woonwagen, met de ge- en jaar en jaar van
de en hare bruikelijke tiaptante of persoon persoon overlij den 2)van van

inschrij ving dágteekening standplaats inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken
(Art. 24, 3e lid, sub i)
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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kening o 'num- al van het Plaats 1) ding na vijfJarl.qe schei- doel (te C h!

c3~ '0 '""(Geslachtstuuun der orouui) (Voluit geschreven) en jaar ding van tafel en bed onder- ~] ~
mer

., huisgezin met T schel- ~~ ~~ van geboorte den
'" (Art. 24, 3e lid, der Tijdens Veranderinzen volgens ~~~El

sub c) geboorte de j~- en hareo art. 24, ,g~
::;j schril- . 3e lid, Cd

ving dagteekenmg sub f) Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

/ fi~~ ~~ ~
~(

I~df, '7-".-c--X fZ!M.2 J 'AX ~

J{~ é.

t ~~~~ /1A. ~~ ~, </~d/ 4- ~-U~
ij .•.

J ~~~ Lh,iU~~ ~ .4. ~~ ." 0
f'/1 "

ti " ~ ~ ~ ~-V9 7- a ;f
/1 h , ,

J' ~~ ~
"

1~7e---~û.., '-..CY
" "~

I

L .c« ti

N. s. 1364
11I

'i
1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats

buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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num-

Ambt, beroep of bedrijf
Bij het bedrijf vermelden of de persoon

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor
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wel als ondergeschikte. met 0

(Art. 24, 3e lid, sub h)

Tijdens Veranderingen
mer I de en hare

inschrijving dagteekening
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Woonplaats

dooraanduiding van wijk,dorp,
gehucht of buurtschap, straat
en nummer van hel huis, dan
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kenmerk van het vaartuig of
den woonwagen, met de ge-

bruikelijke ligplaats of
standplaats

(Art. 24, 3e lid, sub lÎ

14
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Inschrijving in het
bevolkingsregister

Afschrijving uit het
bevolkingsregister Dag-

teekening
en jaar

van
overlijden 2)

19

Aanmerkingen
(Art. 24, 5e lid)

20

OD

1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aandniding, als in noot 1 aangegeven.
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~ Burgerlijke Dag, ma-and en jaar

""'" Betrek- Geboorte staat waarop, en gemeente
"" :it; v·.!.:.n::< waar het huwelijk
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1) Desgewenscht kan mede hel onderdeel der gemeente, waarin de geboorte plaals had, vermeld worden.
Indien de geboortegemeente buiten Nederland is gelegen, wordt de naam van het land steeds vermeld,
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) In geval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het Rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeento van overlijden met nadere aanduiding als in noot 1 aangegeven.
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook hot daarb ij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het Rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.

';';,.



Ambt, beroep of bedrijf. Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats
daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregîster. Dag-snderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp,

volg- wel als ondergeschikte, met O. gehucht of buurtschap, straal teekening(Art. 24, 3e lid, sub h.)
Aanmerkingen.en nummer van het huis, dan Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaarrum- wel naam en voorgeschreven

teekening teekening (Art. 24, 5e lid.)
Tijdens Veran derin gen kenmerk van het vaartuig of van waar de waarheen de van

mer,
de en hare

den woonwagen, met de ge- en jaar en jaar
overlijden 2).bruikelijke ligplaats of van persoon van persoon

inschrijving. dagteekening. stsndpleeis, inschrijving. is gekomen. afschrijving. is vertrokken.
(Art. 24, 3e lid, sub i.)
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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11
1) Te vermelden de naam der gemeente des Rijks - eventueel ook het betrokken onderdeel - benevens die der provincie, indien in vorschiliende provinciën eene gelijk-

namige gemeente voorkomt. Is de plaats buiten het Rijk gelegen, dan bij te voegen de naam der kolonie of bezitting des Rijks, dan wel van het vreemde land.



Ambt, beroep of bedrijf. Inschrijving in het Afschrijving uit het
Bij het bedrijf vermelden ol de persoon

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister. Dag-snderer rekening) userkzasm Is, met H, dan Woonplaatswel als ondergeschikte, met O.Volg- (Art. 24, 3e lid, sub h.) teekening
Aanmerkingen.door aanduiding van wijk, dorp, Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaarnum- gehucht of buurtschap, straal teekening teekening (Art. 24, 5e UIL)
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mer. de en hare (Art. 24, 3e lid, sub I.) en jaar en jaar

overlijden S).van persoon van persoon
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.



Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaats

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-anderer rekening) werkzaam is, met H, dan dooraanduidingvan wijk, dorp,wel als ondergeschikte, met 0
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den woonwagen. met de ge- en jaar en jaar

overlijden 2)bruihelijke ligplaats of I van
persoon van persoon

inschrijving dagteekening standplaats I inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken
(Art. 24, 3e lid, sub i)
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie, Is de plaats
buiten Nederland gelegen. dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon Woonplaatsdaarin als hoofd (lzetzii ooor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevolkingsregisteranderer rekening) werkzaam is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp, Dag-wel als ondergeschikte, met 0

ïTolg- (Art. 24, 3e lid, sub h) gehuclzt of buurtschap, straat
teekeningen llllTnIJZer van het huis, dan Aanmerkingenrum- wel nallnz en voorgeschreven Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaarteekening teekening (Art. 24, 5e lid)Tijdens Veranderingen kenmerk van het vaartuig of van waar de waarheen deden woonwagen, met de ge- en jaar en jaar vanmer

de en hare brulkelijke ligplaats of van persoon van persoon overlijden 2)
inschrij ving dagteekening standplaats

inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken(Art. 24, 3e lid, sub f)
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met. nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie, Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam van het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam del' gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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UI

1) Te vermelden: den naam der gemeente van Nederland - eventueel ook het daarbij betrokken onderdeel - benevens dien der provincie. Is de plaats
buiten Nederland gelegen, dan bij te voegen den naam va.n het rijksgebied buiten Nederland, dan wel dien van het vreemde land.



Ambt, beroep of bedrijf
Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrlj] vermelden of de persoon Woonplaats

daarin als hoofd Ihe/zlj voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister bevolkingsregister Dag·anderer reketunu) uierkznem is, met H, dan door aanduiding van wijk, dorp.
Volg-

wel als ondergeschikle, mei 0 gehucht of buur/schap, straal teekening(Art. 24, 3e lio, sub hl Aanmerkingenen nummer van hel huis, dan Dag- Plaats 1) Dag. Plaats 1) en jaarnurn- wel naam en voorgeschreven
teekening teekening (Art. 24, 5e lid)

Tijdens Veranderingen kenmerk van het vaartuig of van waar de waarheen de van
mer de en hare

del! woonwagen, met de ge· en jaar en jaar
overlijden B)bruikelijke ligplaats of van persoon van persoon

inschrijving dagteekening standplaats inschrijving is gekomen afschrijving is vertrokken
(Art. 24, 3e lid, sub i)
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als In noot 1 aangegeven.
I



L~ v I
/"",,
J

I -:l t;::~ing
88 I en jaar
'";L der
"0
:> inschrij-

ving.

2.

I

·1
i

4.

N. S. no. li\tj4.
I

FAMILIENAAM. VOORNAMEN.

(Familienaam der vrouw.) \ Voluit geschreven.)

3.

Dag-

teekening

en jaar

der

geboorte.

10.

Geboorteplaats.

Burgerlijke Staa
H. (gehuwd.)
W. (weduwenstaat.)
S. (gesch. van echt.(Mei aanwijzing der

provincie

voor inboorlingen,

van het land

voor vreemdelingen.)

Veranderingen

en hare

dagteekening.

7. 8.

.• ....,.

.Pi-
#""

~

,



~
E
E
;::l
.:
eoo:>

Kerkge-

nootschap.

I (Elk bepaald I
I opgeven.)

Ambt.

Beroep of Bedl'ijf.

Bij bedrijven vermelden of de
persoon deart» als hoofd
(hetzij vaar eigen, hetzij
voor enderer rekening) (H)
uierkzssm Is, dsn wel als
ondergeschikte (0).

12.
,

,J~ndl
~~I;I .~.

• f I
. i· I

I

L.a/e.q ~~

I
if

8

Huizing.
(Straat, gracht enz.,
wijk, huisnummerà

Dag-
teekening

en jaar
der

vestiging
in de ge-
meente.

13. 14.

I

&'1&. I

5]/7& (""-~m·T
I

15/

Dag-
teekening

en jaar
van het
vertrek

uit de ge-
meente.

Waarheen

vertrokken,

(Gemeente
en provincie voor

inboorlingen,
het land voor

vreemdelingen.)

Dag- I Opgave

teekening I omtrent

en jaar het I
van : wettig

I het over- i domicilie.
lijden.

Aanmer-

kingen.

Vorige

woonplaats.

(Mei aanwijzing der
provincie voor

inboorlingen, hef
land voor

oreemdeltnçen.ï

I 16. I

I

18. 20.

"l..c( oU -/I, -~2J

4 'b~f7- 0- 3..)

I
I

-6-.J.i



I i
V

I I Burgerlijke Sta;
Dag- Geboorteplaats.

H. (gehuwd.)

I

W. (weduwenslaat.)
teekening (Mei aanwijzing der S. (gesch. van echt.

en jaar prooincie

voor inboorlinqen, a> .tn
der "0.5 Veranderingenvan het land ~:~

geboorte. voor vreemdelingen.) Q)~ en hare'0-
:~~•...: dagteekening .

[
1

9. 10.

Dag-

~ teekening, El I en jaarEi F A MIL I E N A A M.
'">::i deroL

'0 (Familienaam der vrouw.) i
Ij

I >- inschrij-

ving.

lVoluit qeschreuen.ï

.1 4.

VOORNAMEN. ~>
=1

I

6.3.2. 7. 8.1.

-y:
-11'

L

I!:
I 8.

!'O; / ~ [/// N

b/ L ::.~ /-pC I,;:; L ~ ê.:f-? ,,/, ., .cr. I_ I? / ~~ f_ //1" "

,
~ N. S. no. 11164.

I

;\ A;
;4» 4

A,
/tI
-

liJ

A.

-



Kerkge-
Ambt,

Beroep of Bedrijf.
Huizing.

1ii
Ea~
c::,
eo
'0
i>

nootschap.
BU bedrijven vermelden of de
persoon daarin als hoofd
(hetzij vaar eigen, hetzij
voor snderer rekening) (H)
werkzaam is, dsn wel als
ondergeschikte (0).

(Straat, gracht enz.,
wijk, huisnummer.ï(Etk bepaald

opgeven.)

11. 12. 13.

, . I 1/j.J','Ç
4- kx !aaL.b:::;.ft rifhy.

~' I -.,j.è fT

I :iltpl, >< '''''_

=r:» I~'-I /8 62 & Î.1 pÁ 6'
U

/ .eL ~ ..I'..,.,*- V./l-J6/{~
1

(. //

y.
//

I/

1-
~. I

ti
~

!

'Lj
I,

t.

Ij

./

-J'--r; .---
Dag- Vorige Dag- Waarheen DaO'- 0

. . "pgave
teekemng woonplaats. teekemng vertrokken, teekening

. . omtrent I Aen jaar en jaar . anmer-

I
· @JaMder (Met aanwijzing der van het (Gemeente het

. . provincie voor , en procincie voor van '. I kingen.

I
vestiging .. I vertrek . . wettis
. inboorlinqen, het , . inboorlingen, het over- '"
JU de ge- land voor UIt de ge- hel land voor .. domicilie'.
meen te. »reemdeltnçen.ï meente. vreemdelingen.) lijden.

16. 17. 18. 19. 20.14. 15.

I I. II: fvl"'Îf
I, I
I' ,

~~.Jll;(~.{

rAI9J1~U
. ,.d-v'l.-td--z.e..dl-Î'l~/9;).1 ~~~.L~;'

I ,/}, 1~
cKu /f-z y.• G.X.J.e,,ru.a;,.

/~ry'ldf.; .2 /l6-.~ ~r. 'r 1 ''1~7 L'I
;t~A~~/5"j ~

/!4ec('Î~ ~~~~I '
I "".~ h - ~I...d . /~'l'<
I Jt.//7" ",,~L _"",',&,ï~- J. J-J.J

~
2j j/a--w-~, ~-:::l'l7.-'I'., ,. ~>~'(~D

~
" /1'HJt:'., ,'. , ." 4,. I I

7~rl I~· i I

I

~)



"h'

La~n.4-VV
ti
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N. s. 1364
IV

1) Desgewenscht kan mede het onderdeel der gemeente. waarin de geboorte plaats had, vermeld worden.
Indien de geboortegemeente buiten Nederland is gelegen, wordt de naam van het land steeds vermeld.



Ambt, beroep, bedrijf Woonplaats Inschrijving in het Afschrijving uit het
of betrekking door aanduiding van wijk, dorp, bevolkingsregister bevolkingsregister Dag-

Bij het beroep of bedrijf vermelden gehucht of buurtschap. straat teekening
o] de persoon daarin als hoofd (hetzij en nummer van hel huis,

olg- voor eigen, hetzij voor endeter reke- (Achtereenvolgende adressen in Dag- Gemeente 1), Dag- Gemeente 1) en jaar
ning) werkzaam is. met h , dan wel de gemeente met vermelding teekening van waar de teekening waarheen de van
onder' leidino van anderen met 0 daarvóór van dag, maand en en jaar Aanmerkingenurn- jaar. waarop de aangifte van persoon en jaar, persoon overlijden 2)

verhuizing binnen de gemeente van is gekomen, dat de is vertrpkken,opneming en nummer
ner tijdens veranderingén is ingekomen.) benevens het aangifte van benevens hetEventueel te vermelden: naam overeenkom- der over-

de en hare en lof voorgeschreven kenmerk stig afgifte laatste adres in vertrek is adres in die

inschrijving dagteekening
van vaartuig of wagen. met aan- die gemeente ingekomen gemeente lijdensakte
duiding van brief- of waladres verhuiskaart
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) In geval van overlijden buiten de woonplaats, tevens den naam der gemeente van overlijden met nadere aanduiding, als in noot 1 aangegeven.
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Ambt, Dag- Vorige Dag- Waarheen Dag-
..: Kerkge- teekening woonplaats. teekening vertrokken. teekening

Opgave
Ql Beroep of Bedrijf. Huizing. en jaar en jaar omtrent Aanmer-8 nootschap. en jaar8 Bij bedrijven vennelden 0/ de der (Met aanwijzing der van het (Gemeente het::s persoon daarin als hoofd (Straat, gracht enz., provincie voor en provincie voor van kingen.~ (Elk bepaald vestiging vertrekbil (hetzij voor eigen, hetzij wijk, huisnummer.) inboorlingen, het inboorlingen, wettig
'0 opgeven.) floor enderer rekening) (H) in de ge- uit de ge- het over-
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N. S. no. 1364.
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1) Te vermelden de naam der gemeente des/Rijks - eventueel ook het betrokken onderdeel - benevens die der provincie, indien in verschillende provinciën eene gelijk-
namige gemeente voorkomt. Is de plaats buiten het Rijk gelegen, dan bij te voegen de naam der kolonie of bezitting des Rijks, dan wel van het vreemde land.



Ambt, beroep of bedrijf. Inschrijving in het Afschrijving uit hetBij het bedrijf vermelden of de persoon
daarin als hoofd (hetzi; voor eigen, hetzij voor bevolkingsregister. bevolkingsregister. Dag-snderer rekening) werkzaam is, met H, dan Woonplaatswel als ondergeschikte, met O.

'olg- (Art. 24, 3e lid, sub h.) teekening
Aanmerkingen.door aanduiding van wijk, dorp, Dag- Plaats 1) Dag- Plaats 1) en jaarrum- gehucht of buurtschap, straat teekening teekening (Art. 24, öe lid.)

Tijdens Veranderingen en nummer van het huis. van waar de waarheen de van
mer, de en hare (Art. 24, 3e lid, sub I.) en jaar en jaar

overlijden S).van persoon van persoon
inschrijving. dagteekening. inschrijving. is gekomen. afschrijving. is vertrokken.
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1) Zie noot aan ommezijde. 2) Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens de naam der gemeente van overlijden.




