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Onze Bijeenkomsten 
 
23 oktober 2007 Mevr. Margreet Lenstra: “Volkscultuur in Noord-

Holland” 
 

20 november 2007   
Aanvang 19.45 uur 

De heer Ir. Rob Dix: “Vererving familienaam in 
vrouwelijke lijn” 
De lezing van die avond wordt voorafgegaan door 
een korte afdelingsledenvergadering. 
 

22 januari 2008 De heer Ton Schotten: “De Westfriese Omringdijk” 
 

11 maart 2008 De heer Thimo de Nijs: “Op zoek naar de verdwenen 
middenstand” 
 

15  april  2008 Jaarvergadering van de afdeling en 10-
minutenpraatjes 

 
De bijeenkomsten worden gehouden in de Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 
Berkhout. Aanvang (tenzij anders vermeld) 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. 
 

 
Agenda najaarsvergadering 2007 
 

Voorafgaand aan de lezing op dinsdag 20 november houden we om 19.45 
uur een korte najaarsvergadering. 
 
De punten zijn: 
1. behandeling begroting 2008 
2. voorstel tot naamswijziging van onze afdeling. 
toelichting: reeds in de voorjaarsvergadering heeft het bestuur aangegeven dat de 
afdelingsnaam Koggenland steeds meer voor onduidelijkheid zorgt, zeker nu er 
een fusiegemeente met dezelfde naam is ontstaan. In genoemde vergadering 
stelde het bestuur voor verder te gaan als afdeling NGV afd. Hoorn e.o. Vanuit de 
leden kreeg dit voorstel onvoldoende steun en kwam de suggestie te kiezen voor 
de naam “Oostelijk West-Friesland”.  Het bestuur heeft zich hierover beraden en 
besloten deze suggestie over te nemen.   
3. wat ter tafel komt bij de Algemene Leden Vergadering van de NGV 
op 29 november. 

 
Hans van den Broek, secr. 



 51 

Van het bestuur 
  

Voor u ligt alweer de derde aflevering van Koggenland van dit jaar. We 
hebben gelukkig net voldoende kopij binnen gekregen om u weer een 
gevarieerde bundel artikels te kunnen presenteren.  Aan u de taak om ervoor 
te zorgen dat het komende kerstnummer opnieuw rijkelijk gevuld zal 
kunnen worden. Misschien heeft u nog wat liggen, misschien wilt u een 
probleem voorleggen aan de lezers, misschien wilt u iets over uzelf vertellen 
en de namen, waarnaar u onderzoek doet, misschien heeft u een boek 
gelezen dat interessant is voor de leden van Koggenland en waarover u iets 
wilt vertellen, u ziet wel, mogelijkheden genoeg! 
Wij vragen verder uw aandacht voor enkele mededelingen: 

− de agenda voor de najaarsledenvergadering elders in deze aflevering. 
− de landelijke archievendag op 13 oktober. 

Tenslotte wijzen wij u nogmaals op het bestaan van de werkgroep (onder 
aanvoering van Hans van den Broek) die gaat proberen met uw aller 
medewerking een jubileumuitgave samen te stellen ter gelegenheid van ons 
komende jubileum in 2009. Heeft u ideeën of stukjes kopij over medische 
onderwerpen, van welke aard dan ook, in Hoorn en omgeving, laat het hem 
dan weten. Als u zelf niet zo vlot met de pen bent, bedenken wij vast wel 
een goede oplossing! 
 
 

Pikante zaken in het Oud Notarieel Archief 
(door José Schenk) 

 

Zoals al eerder gezegd in deze serie van aktes uit het Oud Notarieel Archief 
(ONA) biedt dit archief een blik in het dagelijks leven van onze voorouders. 
Ook in dit nummer van Koggenland weer twee voorbeelden, ditmaal over de 
pikante kant van het leven. De taal verandert in de loop der eeuwen, de 
onderwerpen blijven hetzelfde. 
  

Over een man die niet bij zijn vrouw wilde slapen maar bij een 

ander 

(met dank aan dhr J.W. Balder) 

 
ONA Purmerend 13-12-1701, boek 4255, notaris Pieter Bel 
 

Op huijden den 13e December A[nn]o 1701. 

Compareerden voor mij Pieter Bel, Openbaar Notaris bij den Hove 

van Holland geadmitteert, binnen der Steede Purmerende 

residerende en voor den getuijgen naargenoemt; Claas Jansz van 

der Meij, en Guurtje Cornelis Egteluijden, alsmeede Jannetje 
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Jacobs, de huijsvrouw van Claas Jacobsz Kuijn, Alle Woonagtigh 

binnen dese Stadt, de welke ten Versoeke van Grietje Claas, 

d’Vrouw van Jan Barentsz Uijttersman, huijsman inde Beemster, 

Verclaarden Waar en Waaragtigh te sijn, soo volgt; 

En eerstelijk Verclaarden Claas van der Meij, en sijn Vrouw 

Guurtje Cornelis Voorn[oem]t gesamentlijk, dat sij inde 

jongstleden Purmerender Maij-markt, ’s Woensdagh ’s avonds 

Ontrent half elff uiren voor de Wijnrank op ’t Kakenburgh alhier 

(alwaar bier, en Wijn Vercogt Wierd) na haar huijs gaande op ‘t 

bankje van d’gemelte Wijnrank hebben sien sitten, Grietje 

Hilbrants Gorter van Graft d’dogter van Hilbrand Kla[a]sz Gorter 

van Graft, geweesen Baas of Meester van hem getuijge Claas van 

der Meij Voorn[oem]t en aan haar sijde Jan Barentsz de man van 

den Req[uiran]te in desen, die de selve Grietje Hilbrands 

omhelsde, en met sijn eene been in haar schoot lagh. 

Wijders verclaarde Claas van der Meij Voorn[oem]t nog alleen dat 

hem in ’t jongstleden Voorjaar (sonder den juijsten dagh 

onthouden te hebben) ’s avonds in een seecker Herberge tot 

Schermerhorn is geseijt; Dat d’vader van Jan Barentsz aldaar dien 

eijgen dagh was geweest om de selve selve Herberge (bij Jan 

Barentsz Voorn[oem]t gecogt) te besien, en dat diestijts, 

d’gemelte Grietje Hilbrands ook in een kamer Van de selve 

Herberge was, dogh dat Jan Barentsz sijn vader, die kamer niet 

hadde toegelaten te besien, maar hem buijten de selve gehouden. 

Voorts Verclaarde de Getuijge Jannetje Jacobs Voorn[oem]t, dat 

sij Voorleden jaar eenige tijt Voor dienstmeijt bij Claes 

Pietersz Bobeldijk, Huijsman inde Beemster, de Vader Van 

d’Req[uiran]te in desen, heeft gewoont, Alwaar doen ter tijt de 

selve Req[uiran]te met haar man Jan Barentsz oock woonden, En dat 

gedurende haar getuijges inwoninge aldaer, inden Herfst, op een 

seeckere dagh sonder die net Onthouden te hebben onder de 

namiddags Kaastijt de gemelte Jan Barentsz dronken thuijs is 

gecomen, en dat de selve Veel Vloek, en Scheldwoorden 

uijtbraackte, en tegen haar getuijge, en d’andere dienstmeijt 

Maritje Jans niet alleen. Maar ook tegen sijn Vrouw, 

d’Req[uiran]te in desen, (niettegenstaande de selve sieck aande 

belroos sieck, en te bedde lagh) seijde; (nadat hij alvorens sijn 

mes had getrocken, en des Req[uiran]tes Vader en broeder, om 

moeijten te mijden, sigh van daer gemaakt hadden) Ick salje 

allegaar de hals afsnijden, sonder dat hem daartoe egter eenige 

de minste reeden (haar’s wetens) was gegeven  Eijndelijk 

verclaarde nogh Jannetje Jacobs Voorn[oem]t, dat niet alleen de 

Voorsz[eide] Jan Barentsz meermalen, gedurende sijn, en haar 

getuijges inwoninge aldaar, droncken thuijs gecomen is, maar dat 

hij ook op den avond van d’voorsz[eide] Herfstdagh des Voorleden 

jaars, bij sijn Vrouw niet Wilde Slapen, maar een bed voor hem 

alleen op een ander Camer aldaar Wilde opgemaakt hebben, gelijck 

oock door haar getuijge geschiede, en dat de selve Jan Barentsz 

haar getuijge Voor ‘t gemelte bed staande, aangreep, en tot haar 

seijde; Komt slaapt gij bij mij, dat daarop sij getuijge Over 

luijd om hulp roepende, de Req[uiran]te in desen op de trap van 
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de gemelte slaapkamer quam, en eenige Woorden Sprack, en dat daar 

op de selve Jan Barentsz van haar getuijge afliet. 

Verders niet v[er]clarende seijden sij getuijgen, ijder in ’t 

sijne, ’t Voren Staande de opregte waarh[eij]t te wesen, gevende 

voor Redenen van Wetenschap ’t selve alsoo gehoort, gesien, 

Ondervonden, en nogh in v[er]scher memorie te hebben, 

presenterende ’t selve (des noods) nader gestant te doen       

alles opregt. 

Aldus gepasseert binnen Purmerende, ter presentie van Jan Jansz 

Breed en M[eeste]r Claas Jansz Breed, Woonagtigh binnen dese 

Stadt als getuijgen hier toe versogt, ten dage voorn[oem]t  

 

  Klaes Jansen van der Maij 

Dit merk heeft                   Jan Jansen Breed 

D’comp[aran]te Guurtje            M[eeste]r Claas Jansz Breed 

Cornelis gestelt 

 

Dit merk heeft de deposante Jannetje            Pieter Bel 

Jacobs selfs gestelt                     Notaris Publ[ijcq]    

 

 

Over hoererij 
(met dank aan dhr. T Pronk en mw. de Vries)  

 

ONA De Rijp 05-11-1670, boek 4474, notaris Pieter de Geus  
 

Compareerde etc[etera] Geerlof Hendrikxsz wonende binnen d[e] 

voorsz[eide] dorpe en Jan Corn[elisz], wonende tot Amsterveen van 

genoechsamen ouderdom om de waarheijt getuichenis te mogen geven, 

dewelcke hebben ten versoecke van Kuniertje Jans huijsvrouw van 

P[iete]r Jansz Turfman binnen de voorsz[eide] dorpe getuijcht en 

verclaart hoe waar is, dat zij op gisteren zijnde ten huijsen van 

Ariaen Bos binnen den voorsz[eide] dorpe, aldaar gecomen is den 

persoon van Marij Jans van Schagen mede tot Rijp wonende dewelcke 

zeer vileijn* en famieus* van de requirante en haar voorn[oemde] 

man heeft gesproken, namentlijcken dat de requirante een openbare 

hoir* was, dat zij tot Bordel haer huijs hadde opgehouden in 

zeker huijs daer de drie Pelsen uijthingen, dat behalven haar 

getroude mans voor haar meer broeken in hoeren waren gestreken 

als seijlen voor de Stadt Amsterdam.  

Dat Teunis Weijpot en Claes Nat noch tegenwoordich haar pollen* 

waren, wijders dat des requirantes man het gelt van de eene 

schuijt vol turf voor end’ d’ander na tot Amsterdam in 

hoerhuijsen bracht en aldaar met hoerjagen versopende, en dat hij 

aan de requirante het Schaptel* van de nagel niet en gunde, en 

diergelijke vuijle schandelijcke dingen meer die onbetamelijck 

zijn alle te zeggen. T’gene voorsz[eid] verclaren zij getuijgen 

als zulcx alles zelfs met groot ongenoegen gehoort hebbende, des 

noot en versocht wesende naarder te sullen sterken. Aldus 

gepasseert ten Comptoire mijns notaris ter presentie van Hendrik 

Tomasz en Cornelis Hendrixsz geburen tot Rijp die neffens de 
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Comparanten met mij notaris deses hebben geteijkent den 5 

novemb[ris] A[nn]o 1670. 

     Dit merk bij Geerlof Hendrixz zelfs gestelt 

     Dit merk bij Jan Corn[elisz] zelfs gestelt 

     Dit merk bij Hendrik Tomasz zelfs gestelt 

                  Cornelis Heijndricksz 

                  P[iete]r de Geus  not[ari]s pub[lijcq] 1670  
 
Uit het middelnederlandsch handwoordenboek: 
*Vileijn; gemeen, laaghartig, verachtelijk 
*famieus; famoos, is eerrovend 
*Hoir; hoer 
*Pol; minnaar(16e eeuw); horendrager, bedrogen echtgenoot 
*Schaptel; bedoelt waarschijnlijk schrapsel (iemand het   
 schrapsel van de nagel niet gunnen) 
 

Familie Binne(n)blijf in de Kroniek van Hoorn (II) 
(door Hanny Sinkeldam-Buschmann) 
 
Al enige jaren geleden had ik op een plattegrond van Hoorn de Jan 
Binneblijfstraat gevonden. Geweldig, een straat die vernoemd is naar een 
van je voorouders. Natuurlijk ging ik er van uit dat het hier om 
burgemeester Jan Woutersz Binneblijf ging, die destijds ook betrokken was 
bij de activiteiten rond de droogmaking van de Beemster. Toch gingen er 
enige jaren overheen voordat ik zelf een poging deed de straat te vinden. 
Maar eindelijk, in augustus 2005, was het zover. Ik bestudeerde het kaartje 
en stapte op de fiets. Met in mijn fietstas het fototoestel en wat notities, 
omdat ik in het Westfries Archief nog het een en ander op wilde zoeken. Het 
was mooi weer, weinig wind, wat de fietstocht van zo'n drie kwartier tot een 
aangename gebeurtenis maakte. Zonder problemen vond ik de straat. Daar 
aangekomen moest ik echter tot de teleurstellende conclusie komen dat het 
niet om "mijn" Jan Woutersz Binneblijf ging, maar om Jan Dirksz Binneblijf. 
Iemand anders dus. Een nog belangrijker tijdgenoot misschien? 
 

 
 

Week na week ging voorbij, maar het liet me niet met rust. Hoe kon ik er 
achter komen? Misschien bij de gemeente Hoorn. Het leek me een goed idee 
en op donderdagmiddag 6 oktober 2006 stuurde ik dan ook een mailtje naar 
de gemeente Hoorn, met de vraag die mij inmiddels dus al geruime tijd 
bezighield. Ik schreef dat ik graag zou willen weten naar wie de straat 
genoemd was. Of nog na te gaan was welke "Binneblijf" achter de naam van 
de straat schuilgaat, een jaartal of zo. Want dat staat namelijk niet op het 
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bordje. Sneller dan ik verwacht had kwam er een antwoord, van Jan de 
Bruin, van het Westfries Archief. Hij schreef het op vrijdagmorgen, maar pas 
op zaterdagochtend vond ik het bij de ingekomen berichten. Een gedeelte 
daaruit: 

 

“ De vernoemde Jan Dirksz. Binneblijf was één van de vier 
burgemeesters, onder wier regering Hoorn zich in 1572 aansloot bij de 
Opstand onder leiding van Willem van Oranje tegen het Spaanse 
bewind. Binneblijf werd in 1541 voor het eerst tot burgemeester 
gekozen, zijn verkiezing in 1572 was de twintigste en laatste keer. 
Overigens steunde geen van de vier burgemeesters het besluit van 
vroedschap en burgerij om zich bij de Opstand aan te sluiten. Uit angst 
voor de gevolgen ontvluchtten zij de stad, maar Jan Dirksz Binneblijf 
en Jan Berkhout werden buiten de Westerpoort door een aantal 
burgers achterhaald en gesmeekt om terug te keren. Alleen Berkhout 
gaf hieraan gehoor. Toen de gemoederen in het Noorderkwartier weer 
wat tot bedaren waren gekomen, keerden veel ballingen, waaronder 
de familie Binneblijf, terug.” 

 

Hij verwees ook naar de Kroniek van Hoorn, van Velius. Dat de 
gebeurtenissen in 1572 daar uitvoerig in staan beschreven wist ik al. Ik had 
het betreffende hoofdstuk alleen nog niet gelezen. Maar er is nog veel meer 
te vinden: “Op de studiezaal van het Westfries Archief is een klapper in te 
zien op het oudste gedeelte van het oud-notarieel archief van Hoorn 
(periode 1552-1600)”, aldus archivaris Jan de Bruin, ”hierin zijn 
ongetwijfeld akten over de familie Binneblijf te vinden.” 
Natuurlijk was ik er heel erg blij mee! Want deze Jan Dirksz Binneblijf was 
de grootvader van "mijn" Jan Binneblijf! Van moederskant wel te verstaan, 
want daar ben ik inmiddels ook achter gekomen. Naderhand ben ik 
natuurlijk wel naar het Westfries Archief geweest om het boek van Velius 
zelf, nogmaals, in te zien. En ik vond een nauwkeurige beschrijving van wat 
er allemaal gebeurde in die roerige tijden, nu 435 jaar geleden.  
De “vlucht van de burghemeesters” had plaats op 18 juni 1572. Fragment uit 
“Het derde Boeck”, blz. 188: 

 
Aldus gingh Hoorn om sonder merckelijcke beroerten / en met 

voorgaende Resolutie / aende sijde vanden Prince / en 

verklaerde den Hertogh van Alva met zijn Spangiaerden voor 

vyandt. De Burghemeesteren / siende waer de saeken heen 

liepen / versochten aende Burgers ontslagen te wesen van haer 

eedt. Maer soo haer dit niet gheworden mocht / vluchten uyt 

de Stadt / ghelijck oock deden verscheyden ander luyden / 

meest van de treffelijckste / soo van middelen / als aensien. 

Twee vande Burghemeesters / te weten Mr. Jan Binnenblijf  

ende Jan Berckhout werden op den Dijck ghevolght soo sy de 
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Wester-poort uytgingen / en werden van de Burgers met bidden 

en smeken beweeght / dat sy weder inkeerden. Maer den eenen 

trock noch naderhandt wegh / d’ander Jan Berckhout bleef / en 

was eenighe dagen Burghemeester alleen / tot dat hem volgens 

de ghewoonte drie anderen by gevoeght werden / altemael uyt 

de Ballinghen / te weten / Rippert Hercksz, Allert Jansz 

Groot en Syvert Luytsz , na wiens doodt Pieter Florissz in 

dienst quam / zijnde hy d’achtste Burghemeester / die in dit 

eene Jaer het Burghemeesters ampt binnen Hoorn bediende. 

 
Het weer paste zich op een wonderlijke manier bij de gebeurtenissen in de 
stad aan. De volgende dag, 19 juni, was het ’s avonds rond zes uur zeer 
onstuimig. Het waaide en regende en in Hoorn vielen hagelstenen zo groot 
als kievitseieren. 
Op blz. 190 wordt de “Afneminge van de Beelden” op 4 juli 1572 
gedetailleerd beschreven. Het gebeurde niet bepaald zachtzinnig en er bleef 
dan ook niets heel. Vervolgens verscheen burgemeester Binneblijf in de kerk: 
 

De Burghemeester Binneblijf / die hem tot noch inde Stadt 

onthouden hadde / quam inde Kerck / als het werck meest 

ghewracht was / en siende dat al in stucken was / smeet van 

onwaerdigheydt sijn muts ter eerden /seggende / waer toe ist 

nu gekomen / dat van een resolutie van Vroetschap niet meer 

wercx gemaeckt wert / en siende’t weynigh ordens / dat in de 

saecken was / en anders van de Soldaten / die tot sijnent 

geforieert waren / onlijdelijck gequelt zijnde / trock 

heymelijck uyt de Stadt / niet sonder droefheydt vande 

Burgerye /dien hy om sijn beleeftheyt en goede wetenschap 

seer aenghenaem was. 

 
Het is allemaal lang geleden, maar het waren onze voorouders die in die tijd 
leefden. Omdat iemand dat toen allemaal heeft opgeschreven hebben wij er 
nu een behoorlijk duidelijk beeld van en weten we zelfs wat voor weer het 
was op die negentiende juni van het jaar 1572. 
 

Kwartierstaat Dirk Gregor Horst Simon Plug (II) 
(door Toos Plug) 
 

Generatie V 
 

16 Arie PLUG, geboren op 28-01-1857 te Katwijk aan Zee (gezindte: 
N.G.), overleden op 30-11-1928 op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-12-1877 te 's-Gravenhage met de 
21-jarige 

17 Arendje van DUIJN, geboren op 01-02-1856 te Katwijk aan Zee, 
overleden op 12-08-1931 op 75-jarige leeftijd. 
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20 Gerrit ALDERS, pakhuisknecht, stucadoor, dagloner, stukadoor, 
geboren op 26-10-1855 te Nijmegen (gezindte: R.K.), overleden op 
06-10-1919 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-10-1878 te Nijmegen met 
Cornelia Johanna Adriana GODEE, 23 jaar oud (zie 21). 
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 02-06-1897 te Arnhem met Lena 
RIDDERHOF, zonder, geboren ca. 1855 te Arnhem (gezindte: R.K.), 
overleden op 27-03-1936 te Arnhem. 

21 Cornelia Johanna Adriana GODEE, dienstmeid; zonder, geboren op 
12-03-1855 te Nijmegen (gezindte: R.K.), overleden op 25-06-1894 te 
Nijmegen op 39-jarige leeftijd. 

22 Maarten MIELDIJK, zadelmaker, schoenmaker, geboren op 
23-12-1848 te Barsingerhorn. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-04-1875 te Schagen met de 
19-jarige 

23 Trijntje RAVEN, geboren op 04-05-1855 te Zijpe. 
24 Anton Hermann (Hermann) HÖHNE, Kaufmann Speditionsgeschäft 

und Stadtrat in Zwickau, geboren op 01-01-1841 te Prehsen (D), 
gedoopt (evangelisch) op 05-01-1841, overleden op 05-12-1877 te 
Zwickau (D) op 36-jarige leeftijd, begraven te Zwickau (D). 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-05-1870 te Crossen a/d Mulde (D) 
met de 19-jarige 

25 Anna Selma (Selma) SPARBORTH, geboren op 08-03-1851 te 
Zwickau (D), gedoopt (evangelisch) op 23-03-1851 te Zwickau (D), 
overleden op 17-02-1927 te Zwickau (D) op 75-jarige leeftijd, 
gecremeerd te Zwickau (D), begraven te Zwickau (D). 

26 Karl Julius Oswald (Oswald) POSER, Sattlermeister in Berlin; 
Hoflieferant Wilhelms I u. Wilhelms II. Geboren op 08-10-1844 te 
Olbersdorf Schlesien (Polen) (gezindte: evangelisch), overleden op 
25-05-1924 te Berlin-Schöneberg (D) op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor 1878 met 

27 Karoline Friederike Therese (Therese) FRÖMMERT, geboren op 
10-11-1852 te Berlin (D) (gezindte: evangelisch), overleden op 
07-01-1907 te Berlin-Schöneberg (D) op 54-jarige leeftijd. 

28 Klaas Nicolaas de VRIES, timmerman, logementhouder in Enkhuizen 
en Hoorn. Geboren op 03-04-1823 te Enkhuizen (gezindte: R.K.), 
overleden op 07-12-1884 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, begraven 
op 10-12-1884 te Amsterdam. 
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-07-1847 te Enkhuizen, gehuwd 
voor de kerk op 25-07-1847 te Boven-carspel (R.K.) met Grietje 
Margaretha LAAN, 35 jaar oud (zie 29). 
Gehuwd (2) ca. 1877 met Anthonia van LEEUWEN, zonder beroep, 
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geboren 1830 te Bunnik, overleden na 1886 te Utrecht. 
29 Grietje Margaretha LAAN, geboren op 22-03-1812 te Enkhuizen 

(gezindte: R.K.), overleden op 11-07-1876 te Amsterdam op 64-jarige 
leeftijd, begraven op 14-07-1876 te Amsterdam. 
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 28-05-1834 te Enkhuizen met 
Theodorus Franciscus Dirk (Dirk) KRAMPS, 37 jaar oud, winkelier, 
commissionair, geboren op 13-08-1796 te Enkhuizen, gedoopt (R.K.) 
op 13-08-1796 te Enkhuizen, overleden op 14-03-1844 te Amsterdam 
op 47-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 25-07-1847 te Enkhuizen, gehuwd 
voor de kerk op 25-07-1847 te Boven-carspel (R.K.) met Klaas 
Nicolaas de VRIES, 24 jaar oud (zie 28). 

30 Constantinus Adrianus Josephus Jo(h)annes Balthazar (Constant) 
GRIJSEELS, postvervoerder, postrijder, boekhouder en dokter te 
Muiden, geboren op 03-05-1829 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden 
op 07-11-1875 te Amsterdam op 46-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1857 met de 23-jarige 

31 Catharina Petronella (Toos (Cato)) HENKENS, zonder, geboren op 
02-01-1834 te Amersfoort (gezindte: R.K.), overleden op 24-05-1902 
te Amsterdam op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 04-06-1857 met Constantinus 
Adrianus Josephus Jo(h)annes Balthazar (Constant) GRIJSEELS, 28 
jaar oud (zie 30). 
Gehuwd (2) met Henri ROOT. 

 
Generatie VI 

 
32 Arie PLUG, visser, geboren op 28-07-1818 te Noordwijk aan Zee 

(gezindte: N.G.), overleden op 23-06-1890 te Noordwijk op 71-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-08-1844 te Katwijk met 
Ariaantje TAAL, 32 jaar oud, geboren op 17-05-1812, overleden op 
24-03-1855 op 42-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 10-01-1856 te Katwijk met 
Kniertje van DUIJN, 32 jaar oud (zie 33). 

33 Kniertje van DUIJN, geboren op 22-02-1823 te Noordwijk, overleden 
op 17-10-1869 op 46-jarige leeftijd. 

34 Dirk van DUIJN. 
Gehuwd. 

40 Leendert ALDERS, boerenarbeider; slager; metselaar, geboren op 
15-04-1828 te Nijmegen (gezindte: R.K.). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-11-1852 te Nijmegen (R.K.) met de 



 59 

19-jarige 
41 Alegonda, Allegonda GROTAERS, boerenarbeider; zonder, geboren 

op 30-01-1833 te Nijmegen (gezindte: R.K.). 
42 Aalbertus GODEE, militair; oppasser; ziekenoppasser; stukadoor, 

geboren op 04-01-1828 te Utrecht. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-03-1852 te Nijmegen met de 
27-jarige 

43 Hendrina MULDER, dienstmeid; zonder, geboren op 16-04-1824 te 
Nijmegen. 

44 Reijer MIELDIJK. 
Gehuwd met 

45 Aagtje van VEEN, overleden op 24-02-1875 te Schagen. 
46 Lourens RAVEN. 

Gehuwd met 
47 Guurtje van TWUIJVER. 
48 Anton Gottlieb (Anton) HÖHNE, Ökonom, Privatmann in Grimma, 

geboren op 15-01-1813 te Ragwitz (D) (gezindte: evangelisch), 
overleden op 15-02-1889 te Grimma (D) op 76-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-09-1840 te Döben (D) met de 
22-jarige 

49 Johanna Friederike (Johanna) DÖCHE, geboren op 17-07-1818 te 
Bröhsen (D), gedoopt (evangelisch) op 20-07-1818 te Bröhsen, 
overleden te Grimma (D). 

50 Karl (Carl) Wilhelm (Wilhelm) SPARBORTH, Seilmeister, 
Drahtseilfabrikant in Zwickau, geboren op 18-02-1819 te 
Langenleuba-Oberhain (D) (gezindte: evangelisch), overleden op 
13-04-1884 te Zwickau (D) op 65-jarige leeftijd, begraven te Zwickau 
(D). 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-06-1847 met de 26-jarige 

51 Johanna Friederike Elisabeth (Friederike) GOLLE, geboren op 
17-06-1821 te Gefell bei Hof (D) (gezindte: evangelisch), overleden op 
13-06-1908 te Zwickau (D) op 86-jarige leeftijd, begraven te Zwickau 
(D). 

52 Karl Gottlob (Karl) POSER, Herrschaftlicher Kutscher im Schloß des 
Grafen von Seherr-Thoss in Olbersdorf. Geboren op 31-12-1808 
(gezindte: evangelisch), overleden op 11-06-1878 op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1834 te Reichenbach (P) met 
de 20-jarige 

53 Johanna Helene Eleonore SCHUSTER, geboren op 13-08-1813 te 
Trebnitz (D) (gezindte: evangelisch), overleden op 16-10-1898 te 
Berlin-Schöneberg (D) op 85-jarige leeftijd. 

54 Bernhard FRÖMMERT, Restaurateur (restauranthouder) (gezindte: 
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kath.). 
Gehuwd met 

55 Friederike SCHULZ (gezindte: kath.), overleden op 11-01-1891 te 
Berlin (D). 

56 Andries Andreas Maarten de VRIES, melkboer, geboren te Enkhuizen, 
gedoopt (R.K.) op 02-04-1785 te Enkhuizen, overleden op 13-02-1869 
te Enkhuizen op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1869 te 
Bovenkarspel. 
Ondertrouwd op 18-09-1814 te Enkhuizen, gehuwd op 29-jarige 
leeftijd op 02-10-1814 te Enkhuizen met 

57 Dirkje Theodora BOS, BOSCH, geboren 1793 te Enkhuizen, 
overleden op 03-10-1851 te Enkhuizen. 

58 Cornelis Pieters LAAN, landbouwer, geboren op 04-09-1788 te 
Enkhuizen, gedoopt (R.K.) op 04-09-1788 te Enkhuizen, overleden op 
31-12-1863 te Enkhuizen op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-01-1811 te Enkhuizen, gehuwd 
voor de kerk op 05-01-1811 te Enkhuizen (R.K.) met de 25-jarige 

59 Elisabeth, Betje (Betje) GROOT, geboren op 17-06-1785 te Hoorn, 
gedoopt (N.H.) op 17-06-1785, overleden op 22-10-1869 te Enkhuizen 
op 84-jarige leeftijd. 

60 Josephus GRIJSEELS, geboren op 01-05-1788 te Okegem (B), 
overleden op 05-12-1836 te Utrecht op 48-jarige leeftijd. 
Gehuwd met 

61 Maria Angelica Joanna Francisca LAMBOTTE, geboren ca. 1800. 
62 Godefridus HENKENS, geboren ca. 1791, gedoopt (R.K.) op 

18-09-1791 te '-Hertogenbosch (getuige(n): Theodorus Pels en 
Willemijna van Geffen.), overleden op 21-09-1863 te Utrecht. 
Gehuwd op 06-05-1813 te Amersfoort met 

63 Geertruida, Gertruida, Geertruy BIESHAAR, geboren ca. 1792, 
overleden op 27-04-1860 te Utrecht. 

 

(wordt vervolgd) 
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Even voorstellen, mijn naam is RiesebosEven voorstellen, mijn naam is RiesebosEven voorstellen, mijn naam is RiesebosEven voorstellen, mijn naam is Riesebos    
(door Jan Frans Riesebos) 

 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij voor te stellen bij de afd. 
Koggenland van het NGV. Mijn naam is Jan Frans Riesebos, geboren 14 
november 1936 te Amsterdam, maar woon sinds oktober 1939 in Zwolle. Ik 
ben in 1965 getrouwd met Aukje Vijver. Wij hebben geen kinderen. 
Ergens in de jaren –’30 is mijn vader, Gerrit Simon Riesebos (1906-1989), 
begonnen met het uitzoeken van zijn familie. Netjes opgeborgen in een map 
was hij begonnen met een losbladig systeem, waarop elk blad de gegevens 
stonden van de mensen die hij gevonden had. Doordat mijn vader eigenlijk 
alleen maar druk was met zijn werk, bleef er weinig of geen tijd over om het 
onderzoek door te zetten. De map met gegevens belandde op zolder en heeft 
daar vele jaren gelegen. In de loop der jaren kwam het bij mij terecht, maar 
ook hier heeft het jaren op zolder gelegen. Totdat de VUT zich in 1996 
aandiende en ik meer tijd kreeg om wat uit te zoeken. Samen met mijn 
vrouw hebben we menig uurtje doorgebracht in de kelders van het stadhuis 
van Hoorn, toen nog de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, op zoek naar 
gegevens over de families Riesebos (vaders kant), Soutendijk 
(grootmoeder van vaders kant),  Brandenburg (moeders kant), Thies 
(grootmoeder van moeders kant) en vele ander gerelateerde families. 
De familienaam Riesebos, in diverse schrijfwijzen, komt in onze 
woonomgeving Zwolle veel voor. Er heeft langs de weg van Zwolle naar 
Hasselt ooit een boerderij gestaan met de naam  “de Riezebos”. Mijn doel 
was eigenlijk om te zien of er een verband bestond tussen de families hier in 
de omgeving van Zwolle en mijn familie, die, tot zeker in 1717, uit 
Medemblik komt. Tot nu toe hebben we dat niet gevonden. Vóór 1717 zijn 
we de draad een beetje kwijt. 
Ondanks dat het nog steeds geen directe familie is, ben ik zeer 
geïnteresseerd in alle andere families Riesebos, in welke schrijfvorm dan ook 
(Riezebos, Riesebosch, Riezebosch en zelfs Rijs(z)ebos). Vele gegevens 
over deze families hebben we al verzameld. 
Wat de familienaam van mijn moeder, Catharina Brandenburg (1907-2000), 
betreft, dachten we aan een Westfriese, zo niet een Noord-Hollandse familie. 
Maar Jan de Bruin van het Westfries Archief te Hoorn zei gelijk tegen ons, 
“dit is geen Westfriese familie”. En hij had gelijk, de familie bleek uit 
Friesland te komen. Dat kwam goed uit, want dan konden mijn vrouw, 
wiens familie ook uit Friesland komt, en ik samen zoeken in het Tresoar. 
Ook daar hebben we menig uurtje doorgebracht. 
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Mochten er mensen zijn die vragen hebben, of zijn er die informatie hebben, 
dan hoor ik dat graag. 
  
J.F. Riesebos 
Gloxiniaweg 17 
8042 AS   Zwolle 
e-mail:  jaribos@westenholtenet.nl 

 
Genealogie van Jan Cornelis Laan (I) 
(door Hans van den Broek) 
 
Al in mijn kinderjaren had ik via mijn moeder de namen gehoord van haar 
grootouders. Deze namen waren verpakt in een (muzikale?) voordracht ter 
gelegenheid van het huwelijksjubileum van haar ouders. Het ging over Cent 
(Vincentius) Entius en Aaltje Laan. Bij mijn later genealogisch onderzoek 
vond ik van Aaltje Laan de geboorteplaats en –datum: Grootebroek 
19.10.1843. Toen ik nadien de kwartierstaat van mijn Amsterdamse 
echtgenote ging samenstellen, kwam ik tot de merkwaardige ontdekking, 
dat ook een van haar overgrootmoeders een Laan was. Het betrof Maria 
Laan, geboren te Zwaag op 21.9.1862. Dus was het interessant om te weten: 
hebben wij een verwantschap en zo ja hoe. Het antwoord luidde uiteindelijk: 
ja. Maar we moeten wel ver in de tijd gaan. 
 
Als gezamenlijke voorouders hebben wij het echtpaar Pieter Laan en Trijntje 
Jans Zij trouwden in 1645 te Wervershoof.  Hun dochter Walburgia (of: 
Wabje), geboren in 1649, huwde met Jan Egges en was mijn voorouder, 
terwijl hun jongste dochter Maartje, geboren in 1669, gehuwd met Dirk 
Claesen Struyver, de voorouder was van mijn vrouw. Zoals in onze streken 
meer gebruikelijk was, droegen nakomelingen later de naam van 
moederszijde. Daarnaast  was er nog een derde kind van dit echtpaar een 
voorouder van mijn vrouw: Cornelis, geboren in 1654. Deze ging later de 
naam Koopman voeren. [zie ook:  “De familie Koopman de Laan 
uitgestuurd, Westfriese Families, 1988]. Vanaf dat moment heb ik intensief 
onderzoek verricht naar de familie Laan.  
 
De naam komt vooral in Noord-Holland voor. In de Zaanstreek en in 
Waterland waren de families Laan in hoofdzaak hervormd en doopsgezind. 
In West-Friesland komt de naam nog meer voor. Het zijn verschillende 
families, deels protestant, deels katholiek. De laatsten zijn daarbij in de 
meerderheid.  En van die katholieke Laanen zijn verreweg de meesten 
nakomelingen van eerdergenoemd echtpaar uit Wervershoof. 



 63 

Maar ook heb ik nog enkele fragmenten, die niet plaatsbaar zijn. 
Een ervan treft u hierbij aan. Het gaat daarbij om Jan Cornelis Laan. Van 
hem trof ik slechts drie jaartallen aan:  hij trouwde in 1803, kreeg een zoon 
in 1804 en overleed in 1806. 
Hij was katholiek, maar zijn afkomst is onduidelijk. Ik kan hem niet plaatsen 
in de “Wervershoofgroep”. Zijn woonplaats is nogal opvallend. Dat was 
Schellinkhout, waar hoofdzakelijk protestanten woonden. En er woonden 
daar Laanen, die ook hervormd waren. Maar de namen Jan en Cornelis 
passen ook hier niet.  
Al mijn pogingen leverden niets op. Geen memorie van successie 
aangetroffen, noch een vermelding in oud notarieel of oud recht. Zijn 
weduwe Maartje Vrijers is ook niet hertrouwd, zodat ook via die weg geen 
resultaat te halen viel. Inmiddels weet ik dat meerdere genealogen 
benieuwd zijn naar zijn voorgeslacht. Daarom moeten we ons beperken tot 
zijn nazaten.   
 
Rest mij nog te vermelden dat ik van de twee in deze genealogie genoemde 
leraren (zie IVd.8 en IVd.10) onderwijs heb genoten en dat laatstgenoemde 
mijn interesse in geschiedenis zeker heeft versterkt. 
 
 
I Jan Cornelis Laan, overl. Oosterblokker 07-02-1806, begr. 

Schellinkhout. 
Otr. Schellinkhout 08-01-1803 Maartje Vrijers, ged. Nieuwe Niedorp 
09-03-1770, overl. Westwoud 25-07-1845, dr. van Jan Vrijers en 
Niesje Dirks Spaarteken. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Laan (zie II). 

 
II Cornelis Laan, bouwman, geb. Westerblokker, ged. (RK) Blokker 

02-02-1804, get.: Stijntje Jans, overl. Blokker 09-07-1885. 
Tr. Schellinkhout 13-05-1832 Stijntje Dudink, geb. Schellinkhout 
01-05-1810, overl. Westwoud 19-10-1867, dr. van Gerrit Dudink en 
Trijntje Overman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maartje Laan, geb. Westwoud 11-04-1833, overl. Hoogkarspel 

13-03-1866. 
Tr. Hoogkarspel 21-11-1861 Pieter Deken, eerder weduwnaar 
van Aafje Bijman, geb. Hoogkarspel 07-08-1823, overl. 
Blokker 21-01-1916, zn. van Jan Deken en Grietje Bakker. 

2. Gerrit Laan (zie IIIa). 
3. Trijntje Laan, herbergierster, geb. Westwoud 10-10-1837, overl. 



 64 

Wervershoof 19-03-1928. 
Tr. (1) Venhuizen 06-09-1865 Pieter Beerepoot, kastelein, geb. 
Venhuizen 04-09-1830, overl. Venhuizen 21-04-1883, zn. van 
Jacob Beerepoot en Dieuwertje Schoutsen. 
Tr. (2) Venhuizen 21-08-1884 Simon Koedooder, landman, 
eerder weduwnaar van Dieuwertje Schouten, geb. 
Wervershoof 13-01-1832, overl. Wervershoof 06-03-1910, zn. 
van Simon Koedooder en Impje Langedijk. 

4. Jan Laan, geb. Westwoud 18-02-1839, overl. Westwoud 
07-04-1839. 

5. Antje Laan, geb. Westwoud 09-04-1840, overl. Zwaag 
25-05-1890. 
Tr. Westwoud 28-01-1864 Petrus Sandberg, broodbakker, 
winkelier, geb. Spanbroek 16-08-1836, overl. Wervershoof 
06-04-1906, zn. van Adrianus Sandberg en Kaatje Wit. 

6. Aafje Laan, geb. Westwoud 09-01-1842, overl. Westwoud 
13-03-1842. 

7. Jan Laan, in 1885 landman te Blokker, geb. Westwoud 
21-05-1843. 

8. Marijtje Laan, geb. Westwoud 08-08-1845, overl. Zwaag 
20-02-1902. 
Tr. Westwoud 21-01-1875 Klaas Snip, landman , eerder 
weduwnaar van Maartje Schaper, geb. Westwoud 
11-04-1843, overl. Zwaag 27-10-1931, zn. van Jacob Snip en 
Kaatje Vriend. 

9. Aafje Laan, geb. Westwoud 30-06-1848, overl. Obdam 
24-06-1876. 
Tr. Blokker 30-04-1871 Simon Weel, broodbakker (was ook 
zouaaf), geb. Heerhugowaard 18-11-1846, overl. Obdam 
09-02-1879, zn. van Simon Weel en Dieuwertje Koster. 

10. Cornelis Laan (zie IIIb). 
11. Dirk Laan (zie IIIc). 

 
IIIa Gerrit Laan, geb. Westwoud 28-04-1835, overl. Hoogkarspel 

05-01-1917. 
Tr. Hoogkarspel 01-05-1862 Marijtje Pool, geb. Westwoud 
13-02-1837, overl. Hoogkarspel 05-09-1897, dr. van Cornelis Pool en 
Vrouwtje Prins. 
Uit dit huwelijk: 
1. Stijntje Laan (zr.Gratiana), religieuze, geb. Westwoud 

27-04-1863, overl. Roermond 29-09-1920. 
2. Cornelis Laan, geb. Westwoud 22-11-1864, overl. Westwoud 
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22-11-1864. 
3. Cornelis Laan, marktmeester, geb. Westwoud 20-03-1866, 

overl. Grootebroek 30-09-1948. 
4. Vrouwtje Laan, geb. Westwoud 15-12-1867, overl. Blokker 

25-09-1901. 
Tr. Hoogkarspel 18-04-1893 Pieter Dekker, landman, 
winkelier, geb. Obdam 19-04-1869, overl. Blokker 07-10-1938, 
zn. van Cornelis Dekker en Maartje Koemeester. 

5. Maartje Laan, geb. Westwoud 10-04-1870, overl. Purmerend 
19-05-1941. 
Tr. Hoogkarspel 03-04-1902 Outjer Bakker, huis- en 
rijtuigschilder, geb. Bovenkarspel 11-03-1872, overl. 
Bovenkarspel 06-02-1952, zn. van Evert Bakker en Dieuwertje 
de Wit. 

6. Trijntje Laan, geb. Westwoud 27-03-1872, overl. Westwoud 
20-08-1873. 

7. Jan Laan, geb. Westwoud 31-10-1873, overl. Westwoud 
04-06-1875. 

8. Gerrit Laan, geb. Westwoud 04-02-1875, overl. Westwoud 
17-02-1875. 

9. Aafje Laan, geb. Westwoud 19-08-1880, overl. Hoorn 
02-12-1931. 
Tr. Wervershoof 08-02-1906 Petrus Steltenpool, broodbakker, 
geb. Wervershoof 22-12-1878, overl. Hoorn 05-09-1976, zn. van 
Pieter Steltenpool en Trijntje Schoutsen. 

 
IIIb Cornelis Laan, timmerman,tapper,schipper,conducteur, geb. 

Westwoud 20-04-1850, overl. Loosduinen 19-01-1929. 
Tr. Bovenkarspel 18-04-1875 Grietje Bonnema, geb. Bovenkarspel 
04-10-1845, overl. Loosduinen 04-06-1928, dr. van Ferdinand 
Bonnema en Aafje Schipper. 
Uit dit huwelijk: 
1. Constantia Laan, geb. Wognum 09-02-1877, overl. Loosduinen 

13-12-1957. 
Tr. Loosduinen 07-01-1914 Thomas Ruijgrok, huisschilder, 
geb. Den Haag 21-10-1883, zn. van Johannes Petrus Leonardus 
Ruijgrok en Maria Cornelia Nederpelt. 

2. Aafje Laan, geb. Wognum 05-11-1878, overl. Zwaag 
15-05-1882. 

3. Martha Laan, geb. Wognum 17-03-1880, overl. 05-04-1969. 
4. Ferdinandus Laan (zie IVa). 
5. Cornelis Laan, broodbezorger,handelsreiziger manufacturen, 
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geb. Hoorn 26-06-1883, overl. Maastricht 11-02-1971, 
kinderloos. 
Tr. Loosduinen 10-11-1909 Cornelia Helena Janssen, geb. 
Maasniel 30-08-1875, overl. Maastricht 04-12-1955, dr. van 
Wolterus Janssen en Cornelia Zeegers. 

6. Jan Laan (zie IVb). 
7. Gerrit Laan, geb. Loosduinen 11-07-1886. 
8. Aafje Maria Laan, geb. Loosduinen 28-05-1888, overl. 

Loosduinen 19-01-1949. 
Tr. Loosduinen 09-08-1911 Engelbertus Gerardus Bentvelzen, 
smid, geb. Naaldwijk 09-03-1886, zn. van Franciscus 
Bentvelzen en Bernarda Wigbers. 

9. Maria Laan, geb. Loosduinen 10-02-1893. 
Tr. Loosduinen 02-01-1919 Anthonius Johannes Vis, geb. 
Wateringen, zn. van Adrianus Vis en Catharina Schouw. 

 
IIIc Dirk Laan, landman,vrachtrijder, geb. Westwoud 01-12-1854, overl. 

Hem 09-03-1931. 
Tr. Zwaag 05-05-1879 Maria Buisman, geb. Zwaag 29-01-1858, 
overl. Hem 09-03-1938, dr. van Hendrikus Buisman en Trijntje 
Boots. 
Uit dit huwelijk: 
1. Stijntje Laan, geb. Venhuizen 25-02-1880, overl. Hoogkarspel 

02-07-1957. 
Tr. (1) Grootebroek 02-05-1912 Pieter Bakker, landbouwer, 
geb. Grootebroek 24-08-1887, overl. Grootebroek 21-03-1913, 
zn. van Jan Bakker en Kornelia Spek. 
Tr. (2) Grootebroek 29-04-1915 Franciscus Ligthart, geb. 
Grootebroek 21-06-1885, overl. Enkhuizen 05-07-1969, zn. van 
Maarten Ligthart en Neeltje Vlaar. 

2. Hendrikus Laan (zie IVc). 
3. Trijntje Laan, geb. Venhuizen 28-12-1883. 

Tr. Venhuizen 29-01-1911 Nicolaas Laan, arbeider, geb. 
Venhuizen 22-12-1883, overl. Venhuizen 06-01-1955, zn. van 
Jacob Laan en Immetje Blauw. 

4. Martha Laan, geb. Venhuizen 12-10-1885, overl. Hem 
23-02-1957. 
Tr. Venhuizen 08-01-1911 Petrus de Moel, landbouwer, geb. 
Venhuizen 16-12-1882, overl. Venhuizen 02-02-1976, zn. van 
Jacobus de Moel en Aafje Roosendaal. 

5. Aafje Laan, geb. Venhuizen 25-09-1887, overl. Venhuizen 
06-11-1896. 
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6. Cornelis Laan, geb. Venhuizen 17-03-1889, overl. Venhuizen 
21-07-1889. 

7. Cornelis Laan (zie IVd). 
8. Anna Laan, geb. Venhuizen 07-09-1892, overl. Venhuizen 

15-09-1923. 
9. Maria Laan, geb. Venhuizen 26-07-1895, overl. Grootebroek 

30-04-1954. 
Tr. Venhuizen 22-02-1922 Paulus Duijn, landman, geb. 
Grootebroek 31-01-1889, overl. Venhuizen 14-02-1975, als e.v. 
Maria Raven (hij tr.1) Maria Dol en tr.3) Maria 
Rijsselberg), zn. van Jan Duijn en Elisabeth Groot. 

10. Afra Laan, geb. Venhuizen 19-07-1898, overl. Venhuizen 
30-04-1973. 
Tr. Petrus Groot, geb. 22-05-1893, overl. Venhuizen 
17-09-1962. 

11. Margaretha Laan, geb. Venhuizen 14-05-1901, overl. 
18-02-1981, begr. Venhuizen. 
Tr. Theodorus Vroling, geb. Venhuizen 01-11-1894, overl. 
13-06-1976, begr. Venhuizen, zn. van Dirk Remmer Vroling en 
Johanna Catharina Beutman. 

 
(wordt vervolgd) 
 

 

De ContactdienstDe ContactdienstDe ContactdienstDe Contactdienst    
 

In onderstaand artikel vraagt de landelijke Contactdienst van de NGV een 
nieuwe medewerker. 
Voor ons is dit stukje een mooie aanleiding om deze dienst weer eens onder 
uw aandacht te brengen. 
 
De functie van de Contactdienst is tweeërlei. Enerzijds biedt hij de leden de 
gelegenheid door te geven met welke familie(s) zij bezig zijn, anderzijds 
stelt hij belangstellenden in staat deze gegevens te raadplegen door ze op 
zijn site te zetten. Het toezenden van gegevens wordt zeer op prijs gesteld, 
want hoe meer er op de site staat, hoe meer mensen er gebruik van kunnen 
maken. 
 
Nu hadden wij u hier graag verteld wat u moet doen om gegevens aan te 
leveren of op te vragen, maar als u dat wilt doen, moet u naar de nieuwe 
site van de Contactdienst. Die is echter momenteel in voorbereiding en 
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alleen nog als testversie te zien. Pas na 1 oktober is de nieuwe site 
volwaardig “in de lucht”. 
(Als u dit leest, is het al 1 oktober geweest, maar toen deze regels 
geschreven werden, was het nog niet zover. We hadden dan onze gegevens 
moeten baseren op een testversie en dat wilden we niet.) 
In plaats van u nu informatie te geven, zullen wij de leden met een e-
mailadres na 1 oktober via onze veelgeprezen “e-mailservice” op de hoogte 
stellen van de werkwijze van de Contactdienst. 
 
In dit verband nog even iets over onze e-mailservice. Op dit moment 
bereiken wij langs deze weg ongeveer de helft van onze leden. Dat aantal 
moet flink kunnen groeien, want er zijn ongetwijfeld veel meer leden met 
een e-mailadres. Dus, dames en heren, als u uw e-mailadres nog niet 
doorgegeven hebt, doet u dat dan nu en wel aan Aad Goossens, e-mailadres: 
aad.riek.goossens@quicknet.nl. U krijgt dan regelmatig belangrijke 
informatie toegestuurd. 
 
Nu zijn er uiteraard ook leden die geen internet hebben. Die willen we op 
een andere manier van dienst zijn. Zij kunnen bij onze secretaris, Hans van 
den Broek (tel. 0228-315513), een deelnemersformulier krijgen waarmee zij 
hun informatie schriftelijk aan de Contactdienst kunnen doorgeven en een 
aanvraagformulier waarmee zij via Hans gegevens kunnen opvragen. 
 
Vacature bij de Contactdienst 
 
In de Vaste Kern van de Contactdienst ontstaat in juli 2008 een vacature. 
Onze huidige medewerker Piet Henderson heeft besloten om na vele jaren te 
stoppen met zijn werkzaamheden bij de Contactdienst. Wij zijn dus op zoek 
naar een vrijwilliger die bereid is om, ten hoogste een paar uur per week, 
ons team te komen versterken en de werkzaamheden van Piet over te 
nemen. 
We hanteren bij de Contactdienst een eigen plaatsnamenbestand, dat 
normatief is. Alle daarin opgenomen plaatsnamen moeten traceerbaar zijn, 
dus de locatie moet aangetoond zijn en de schrijfwijze moet eenduidig zijn, 
zodat dezelfde plaats niet meerdere keren met verschillende spelling in ons 
bestand voorkomt. 
Piet houdt dit plaatsnamenbestand up-to-date, want ondanks de vele records 
komen er zo af en toe toch weer plaatsnamen, gehuchten, buurtschappen, 
etc. bij, die nog niet in ons bestand staan.  
Je moet het dus leuk vinden om dit soort topografische puzzeltjes op te 
lossen. Ook moet je er van uitgaan dat de inzender geen onzin heeft 
ingestuurd, dus enige vasthoudendheid is nodig. De periode waarop de 
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inzending betrekking heeft kan een aanwijzing zijn, waar te zoeken. Soms 
moet je contact op nemen met de inzender, dan blijkt de naam soms 
betrekking te hebben op een plantage in Indië of Suriname, of de naam van 
een buitenplaats, maar het komt ook voor dat de inzender het ergens van 
heeft overgenomen en het antwoord schuldig blijft. Je leert er zelf ook van, 
hoe langer je het doet des te meer groeit je eigen kennis en geheugen en 
krijg je een steeds beter gevoel waar je moet zoeken. En hoe meer puzzeltjes 
je kunt oplossen, hoe leuker het wordt. 
Verder bestaat het werk nog uit het converteren van een Gedcom bestand 
naar het Contactdienstformaat. Dit kan heel eenvoudig met behulp van het 
programma Pro-gen, omdat dit ons plaatsnamenbestand als 
referentiebestand heeft en iets minder eenvoudig met GDP want hier moeten 
de plaatsnamen naderhand nog worden nagelopen. 
De afgelopen jaren komt de Vaste Kern gemiddeld twee keer per jaar bij 
elkaar voor een overleg, verder gaat alles per e-mail. 
Mocht je interesse hebben gekregen na het lezen van het bovenstaande of 
wil je nog wat meer informatie, neem dan contact op door een e-mail te 
sturen naar: lvdlinden@chello.nl. 
 
Aad Goossens, namens het bestuur 
 

 

Mutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijstMutaties op de ledenlijst    
 
Alle ledenmutaties dient u uitsluitend door te geven aan de NGV te Weesp. 
Dat kan schriftelijk of via e-mail. Zie ook de mededelingen in Gens Nostra. 
 
Overgekomen van andere afdeling: 
Dhr. J.F. Riesebos, Gloxiniaweg 17, 8042 AS Zwolle 
 
Overgeschreven naar andere afdeling: 
Dhr. F.J. Kilian, naar afdeling Hollands Noorderkwartier (verhuizing) 
 
Adreswijziging: 
Hr. M. Plukkel, Parklaan 69, 2132 BM Hoofddorp 
 
Nieuw Lid: 
Mw. A.J. Lubbers-van Viegen, Cole Porterhof 155, 1628 TN Hoorn 
 
Hans van den Broek, secr. 
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Jubileum CD afdeling Zaanstreek-Waterland 
 

Ter gelegenheid van hun 20-jarig jubileum geeft de NGV afdeling 
Zaanstreek-Waterland een CD_ROM uit met een aantal nieuwe historische 
en genealogische bijdragen over voornamelijk Zaanse en Waterlandse 
geslachten en bronbewerkingen.  
Het betreft de kwartierstaten Bos, Buhrs, Gras, Kroon, Kuijn, Pronk, de 
Ridder-Goezinne, Tromp, de stamreeks Gaus, de parenteel Pieter Jansz Hop 
en het artikel Wormerveerse ziektegeschiedenissen, indexen en 
bronbewerkingen uit de plaatsen Akswijk, Edam, Koog aan de Zaan, 
Kwadijk, Middelie, Oostzaandam, Volendam, Warder, Westzaan en 
Zaandijk. 
Verder zijn ook eerder verschenen uitgaven van de afdeling op deze CD te 
vinden: “Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren” deel 1 en 2, 
“Terug in de Tijd” deel 1, “Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief 
“ en de Mededelingenbladen 1988 tot en met 2005. 
 
U kunt deze CD-Rom bestellen door € 19,50 plus € 3,00 aan verzendkosten 
over te maken op postbankrekening nr. 421116 ten name van NVG afd. 
Zaanstreek-Waterland onder vermelding van CD. Wellicht ten overvloede: 
als u geld overmaakt vergeet dan niet uw adres en “CD” te vermelden. Als u 
geld overmaakt via het Internet verzoeken wij u ook, ter bevestiging, een e-
mail met uw naam en adres naar de penningmeester te sturen. Het hiervoor 
geopende e-mail adres is: ngv.zaanwater@gmail.com 
 
Meer informatie over de CD-Rom en het jubileum vindt u op 
www.zaanstreekwaterland.ngv 

    
KoggenNetKoggenNetKoggenNetKoggenNet    
(door Jan Lijzenga) 
 

Het is alweer en tijdje geleden dat deze rubriek in Koggenland heeft gestaan. 
Het Internet breidt zich steeds meer uit en toch wordt het op één of andere 
manier moeilijker om tips te selecteren. De keus is gewoon te groot. Hier 
volgen er weer een paar. 
 
Een interessante mogelijkheid om gegevens uit Duitsland te vinden is de link 
http://wiki-de.genealogy.net/wiki/Portal:DigiBib, daarna (aan de 
linkerkant) Datenbanken aanklikken. En vervolgens op de dan  
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verschijnende pagina klikken op het veld projektübergreifende Suche 
(Metasuche).  
 
Veel gegevens uit Drenthe (met name Hoogeveen e.o.) kunt u vinden via de 
site http://home.planet.nl/~goede017/. 
 
Familieberichten uit landelijke en regionale kranten zijn in te zien via de 
voorlopige webpagina http://fabe.kineo.nl (een definitieve domeinnaam 
volgt). Om de advertenties in te zien dient u zich wel aan te melden met 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Op zoek naar voorouders in de Zaanstreek? Kijk eens op  
www.katerstede.nl  (Zaanse dorpen aanklikken). Wijzigingen c.q. 
aanvullingen zijn van harte welkom.  
 
Er zijn steeds meer originele aktes te raadplegen via internet. De originele 
handgeschreven aktes (dus niet alleen de indexen) op uw eigen 
computerscherm, met de mogelijkheid van printen. Kijk op de site 
www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html en u weet niet wat u 
ziet. Zomaar een greep:  

• schoolmeesters Midwoud 1618-1866 
• de originele doopinschrijvingen Hoorn (1593-1603)    
• de originele huwelijksinschrijvingen Lutjebroek (1689-1796). 

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden uit onze omgeving. De site bevat zeer 
veel van dit soort gegevens uit het hele land. 
 
Tenslotte het volgende bericht uit de NRC van 20-09-2007:  
Weblog van de dag 
"Likkebaarden voor historici en stamboomonderzoekers; bestel oude, 
moeilijk vindbare naslagwerken online en doorzoek ze thuis met behulp van 
een computerprogramma." 
Op het boekenweblog http://weblogs.nrc.nl/weblog/boeken/ 
beschrijft Reinier Kist elke week een favoriete website. Dit keer was dat 
www.boekopcd.nl. Omdat het soms net iets te veel moeite is om naar die 
klassieke bibliotheek af te reizen om één alinea te onderzoeken, biedt deze 
site een alternatief. 
"Op deze drie jaar geleden opgerichte website zijn tot nu toe 863 titels 
(waarvan sommige meerdere delen bevatten) digitaal verzameld. Na 
betaling van een bescheiden bedrag worden ze per cd-rom thuis gestuurd. 
De titels variëren van het adresboek van Amsterdam uit 1885 tot een 
encyclopedisch werk met de heerlijk gedateerde titel “De vrouw, de 
vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk (1914)."  
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Oprichter van de site is Mieke van den Dobbelsteen; zij heeft een bedrijf in 
scanapparatuur en een voorliefde voor antieke boeken. "Dat mag ook wel, 
want de boeken worden met de hand gescand. Ik kom soms zulke mooie 
exemplaren tegen, dan  vind ik het gewoon jammer dat ik ze niet allemaal 
kan lezen”. 
 

In het volgende nummer 
 
In het volgende nummer kunt u o.a. verwachten 
 

• het slot van de kwartierstaat Plug 
• het slot van de genealogie Laan 
• een artikel over stamboomonderzoek en DNA 

 
 

 

Aan dit nummer werkten mee….. 
 
Het voltallige bestuur, Hanny Sinkeldam-Buschmann, José Schenk, Toos 
Plug, Jan Frans Riesebos, Hans van den Broek en Jan Lijzenga. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
 



 
 
 

Bestuur en functieverdeling 

 
voorzitter  
Vacature 

secretaris 

Hans van den Broek, Kerkeland 71, 1602 LE Enkhuizen   (0228) 31 55 13 
e-mail: jpvandenbroek@tele2.nl 
informatie en propaganda, plv. afgevaardigde  
Leny J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT  Hoorn   (0229) 23 36 45 

penningmeester, afgevaardigde, computergenealogie 
Cor Kind, De Wijzend 44, 1474 PC  Oosthuizen   (0299) 40 16 62 

e-mail: ce.kind@quicknet.nl  

algemeen bestuurslid 
Klaas Bant, Dorpsweg 147, 1697 KK  Schellinkhout   (0229) 50 14 58 

e-mail: klaas.bant@wxs.nl of klaasbant@hotmail.com 

hoofdredacteur 
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK  Hoorn    (0229) 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

organisatie ledenavonden 
Aad Goossens, Olympiaweg 2, 1693 EL Wervershoof    (0228) 58 15 67 

e-mail: aad.riek.goossens@quicknet.nl 

werkgroep transcriberen en digitaliseren 
Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC  Oosthuizen   (0299) 40 16 62 

e-mail: gerrikind@quicknet.nl 

werkgroep bibliotheek en opvang nieuwe leden 

Gino Kaag, Dr. Lohmanstraat 92, 1713 TP Obdam   (0226) 45 30 33 

e-mail: gij.kaag@quicknet.nl 

 

 

Homepage: http://koggenland.ngv.nl 
 

 

Redactie-adressen 

 
Etienne A.A.E. van Hurck, Reaal 147a, 1628 RH  Hoorn   (0229) 24 79 83 

e-mail: hurckmossel@planet.nl 

Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK  Hoorn   (0229) 23 29 35 

e-mail: b.leek@quicknet.nl 

Jan Lijzenga,  Amaryllislaan  62, 1616 XD Hoogkarspel   (0228) 56 21 17 

e-mail: j.lijzenga@quicknet.nl     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


