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Onze bijeenkomsten

Vanwege de situatie rond corona zijn voorlopig geen bijeenkomsten voorzien!!!

Aanvang van de avonden 19:30 uur tenzij anders aangegeven.
De bibliotheek is tijdens deze avonden open vanaf 18:30 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c 
te Hoorn.
Aanvang, tenzij anders vermeld, 19:30 uur. De afdelingsbibliotheek is open 
vanaf 18:30 uur.

In dit nummer
 
In dit nummer leest u natuurlijk ons afdelingsnieuws over de 
najaarsledenvergadering, de helpdesk, de enquête en de workshop 
boekbinden. Verder nieuws over de website van de NGV en een oproep aan 
vrijwilligers zich te melden.
We hebben ook een gedeelte van het onderzoek gekregen van Frits Koster met 
een oproep om aanvullingen.
Tenslotte ook nog onze vaste rubrieken met nieuws uit en over het WFA en een 
paleografische tekst.
Er zijn de afgelopen maanden geen afdelingstijdschriften binnengekomen. De 
meeste afdelingen zijn al op een digitale versie overgegaan, die u via de site 
van de NGV kunt lezen.
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Van de bestuurstafel

Door de coronaperikelen ga ik steeds meer dingen doen die 
in het verlengde van mijn genealogisch onderzoek liggen. 
Surfend op de website van de NGV verloor ik me in een 
zwerftocht over allerlei onderwerpen met betrekking tot 
de genealogie. Ik hoop dat het door de lockdown niet erger 
wordt. Maar ja, dat heb ik zelf in de hand.
Zo las ik onlangs het volgende artikel onder de titel:
“Misbruik persoonlijke informatie door Ancestry.com”.  6 
december 2020 van Janwillem Kooten
Het artikel gaat verder met: Ancestry.com  wordt 
geconfronteerd met een nieuwe voorgestelde collectieve juridische klacht  
waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het verduisteren en misbruiken van 
de persoonlijke informatie van individuen in de database van Amerikaanse 
schooljaarboeken zonder toestemming.
De rechtszaak, die maandag is ingediend bij de federale rechtbank in San 
Francisco, beweert dat het genealogiebedrijf foto’s, namen, gelijkenissen 
en identiteiten heeft verzameld zonder toestemming om de toegang tot de 
informatie te verkopen en te adverteren voor Ancestry-diensten en -producten.
Zie: https://www.ngvnieuws.nl/misbruik-persoonlijke-informatie-door-
ancestry-com/. 

Dat deed me tegelijkertijd weer denken aan het feit dat er ontzettend veel 
informatie over ontzettend veel mensen beschikbaar is op social media. 
Maar daar niet alleen. Ook op websites van allerlei genealogische pluimage 
is informatie te vinden, die we daar misschien helemaal niet willen hebben. 
Gelukkig wordt tegenwoordig veel, in het kader van de VGA, ongewenste 
informatie automatisch afgeschermd wanneer we bijvoorbeeld een GEDCOM 
uploaden. Hiermee proberen we ons te houden aan de wet GVA. Uw 
genealogisch computerprogramma kan ook voor die afscherming zorgen.
Even terug naar Ancestry.com. Het gaat hier natuurlijk over DNA. Over 
pricacy gesproken: veel unieker informatie kan een mens niet weggeven 
dan zijn/haar DNA. Natuurlijk kan een vergelijkingsonderzoek naar DNA van 
verschillende personen verhelderend werken en je op het spoor zetten van een 
familieconnectie. Ook in de cursussen die ik geef krijg ik wel de vraag of DNA-
onderzoek kan helpen bij het genealogisch onderzoek. Dat is zeker waar. Maar 
weet wel wat je doet wanneer je DNA afstaat aan een onderzoeksbedrijf en 
weet ook aan wie en onder welke voorwaarden je het afstaat. Niet alleen voor 
jezelf maar ook voor de andere partij kan onverwachte informatie naar boven 
komen, waar die partij niet blij mee is. Ook de andere partij kan  familieleden 
hebben die het niet gewenst vinden dat die informatie naar boven komt. 

https://www.ngvnieuws.nl/misbruik-persoonlijke-informatie-door-ancestry-com/
https://www.ngvnieuws.nl/misbruik-persoonlijke-informatie-door-ancestry-com/
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Onderzoek die dingen goed voordat er een DNA-onderzoek gestart wordt.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat ook in het voorjaar van 2021 geen 
bijeenkomsten gehouden zullen worden. Geen presentaties, geen 
voorouderspreekuren, geen cursussen. Dat is zeer teleurstellend, maar het is 
niet anders. Wie weet zien we elkaar in het najaar weer in het Westfries Archief. 
Marijke van Teunenbroek is druk bezig afspraken onder voorbehoud te maken 
met mensen die bij ons een voordracht willen geven.
U kunt natuurlijk altijd gebruik maken van de genealogische helpdesk die 
we in het leven hebben geroepen. Stuur een e-mail met vraag en toelichting 
naar evenementen-owf@ngv.nl en we gaan aan het werk. Ook kunt u vragen 
publiceren in ‘Koggenland’ door een e-mail te sturen naar redactie-owf@
ngv.nl . Mogelijk komt er antwoord van een andere lezer. Vragen staat vrij en 
meestal wordt je er ook wijzer van.
Namens het bestuur van de afdeling Oostelijk West-Friesland wil ik u van harte 
prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021 toewensen.

uw voorzitter
Dick Waalboer

mailto:evenementen-owf%40ngv.nl?subject=
mailto:redactie-owf%40ngv.nl?subject=
mailto:redactie-owf%40ngv.nl?subject=
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Najaarsledenvergadering / begroting OWF 2021 

Omdat de najaarsledenvergadering door Covid-19 geen doorgang kon 
vinden, heeft het bestuur u de gelegenheid gegeven digitaal te reageren op 
de voorgestelde afdelingsbegroting voor 2021. Dit zou het belangrijkste 
punt van bespreking geweest zijn als de bijeenkomst wel plaats had kunnen 
vinden. Mededelingen en dergelijke kunnen immers ook gemakkelijk via de 
nieuwsbrief worden gedaan. 
Twaalf leden hebben positief gereageerd op het concept. Op de vragen die zij 
daarbij stelden heeft onze penningmeester Henk Flierman ‘naar genoegen’ 
gereageerd, zoals een van de inzenders opmerkte. 

Helpdesk

Enige tijd geleden is onze afdeling gestart met een genealogische ‘helpdesk’. 
Iedereen met vastlopers of andere problemen in stamboomonderzoek kan 
daar terecht met zijn of haar vragen. Het aanspreekpunt hiervoor is Marijke 
van Teunenbroek. Een eerste verslag van de werkzaamheden van deze nieuwe 
werkgroep treft u hieronder aan van de hand van Marijke.

Er kwam een aantal vragen binnen die voor ons snel te beantwoorden waren, 
zoals ‘waar kan ik de DTB of de Burgerlijke Stand vinden van bepaalde 
plaatsen?’. 
Ook waren er vragen over het gebruik van het genealogische programma 
Aldfaer, onder andere over het plaatsen van foto’s. Trudy Schouwe neemt deze 
vragen voor haar rekening. En ook deze vragen zijn uiteraard beantwoord.
Ook leuk en misschien nog wel leuker waren de vragen waarop we ook zelf 
naar het antwoord moesten gaan zoeken. Zoals de vraag naar de juiste plaats 
van een pand in Hoorn:
“Ik ben op zoek naar de situering van een woning genaamd (in) ‘De Drie Akers’ 
aan de (Oude) Veermanskay of Oude Doelenkade te weten met Willem Backer 
ten oosten en het steegje van Watse de Ruyter ten westen. Het wordt bewoond 
door een verre voorvader te weten Cornelis Jacobzoon van Dale(n) van Spanbroek 
en Trijntje Aeriaans van West Blokker vanaf vermoedelijk 1690/1691, mogelijk 
direct nadat zij huwden. Ondertrouw vindt plaats te Hoorn na kennisgeving op 
5,12 en 19 nov. 1690. Ze zijn RK en kerken bij de statie De Drie Kalfjes aan het 
Nieuwe Noord. Het gaat om het woonhuis dat door mijn voorouders –volgens mij- 
minimaal zo’n 3 generaties bewoond is geweest. Ik vermoed dat het een soort 
logement o.i.d. is. 
In veel vermeldingen van huwelijken en geboorten in de familie wordt vaak 
Veermanskay of Oude Doelen genoemd”. 
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De oplossing kwam uiteindelijk van een werkgroep van Oud Hoorn, waar 
we natuurlijk heel blij mee zijn. De omschreven positie ten noorden van en 
ten zuiden van etc. was van belang. Naast de Veermanskay werd de Oude 
Doelen in die tijd (16 en 17e eeuw) ook wel Oude Veermanskay genoemd. 
Uiteindelijk bleek dat het de Oude Doelen betrof. De oorspronkelijke positie 
is thans het huidige huis aan de Oude Doelenkade nummer 29, welke woning 
in 1903 gebouwd is. De volgende stap is nu om te zoeken of er afbeeldingen, 
schilderijen, tekeningen o.i.d. van het betreffende huis uit de 16 en 17e eeuw 
te vinden zijn.

Dan was er een vraag naar een gesneuvelde militair ‘Bij den opstand te Banjol 
in de 7 Loeris gesneuveld’.  Wat was de betekenis van het woord Loeris? Dit 
antwoord zijn wij helaas schuldig gebleven en de steller van de vraag is 
doorverwezen naar het Nationaal Archief. Mocht u het wel weten dan horen 
wij het graag van u!

Dan was er ook nog een vraag over 
ds. Christiaan Ames van Medemblik. 
Deze vraag is door Peter Swart van 
het Westfries archief beantwoord.
Christaan Ames, geboren te 
Nijmegen in 1761 en RK gedoopt, 
werd proponent in Medemblik in 
1794 bij de lutherse kerk. Hij moest 
stoppen met zijn werk in 1798 na 
onenigheid met de kerkenraad en 
zou niet hebben willen vertrekken 
uit de pastorie. Vervolgens heeft 
hij zijn eigen kinderen gedoopt, 
die dus niet vermeld zouden zijn in 
de doopregisters. Een dochter is 
getrouwd in Genemuiden en een 
zoon Jan heeft belijdenis gedaan 
in de NG kerk te Medemblik. De 
vraag is wat was het conflict met de 
kerkeraad? Het conflict bleek te zijn 
gegaan ging over de aanstelling van 
kerkeraadsleden.
Mocht u ook een vraag hebben dan kunt u deze sturen aan: evenementen-
owf@ngv.nl
Marijke van Teunenbroek

mailto:evenementen-owf%40ngv.nl?subject=
mailto:evenementen-owf%40ngv.nl?subject=
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Voorlopige uitkomsten van de enquête: een tussenstand ?
Een van de activiteiten die het bestuur van OWF heeft ontplooid in deze door 
Covid-19 ontregelde maanden is het uitzetten van een kleine enquête om te 
peilen of wij met ons bestuursbeleid op de goede weg zijn. Een ledenvergadering 
is voorlopig niet mogelijk, maar wij willen toch wel graag weten of wij op de 
oude voet verder moeten gaan na afloop van deze periode en welke inzet wij 
mogen verwachten van onze leden. Een schriftelijke ledenraadpleging dus 
eigenlijk via deze vragenlijst.
Echt blij werden wij niet van de ‘opkomst’. Van de 133 aangeschreven leden 
hebben er 14 gereageerd, ongeveer 10 procent. Geen overtuigende aantallen, 
maar gelukkig kunnen we als bestuur wel een aantal conclusies trekken.
10 maal wordt gezegd dat het ontvangen van Gens Nostra en het bezoeken 
van de afdelingsavonden een belangrijke reden is om lid te blijven van OWF. 
Het deelnemen aan cursussen (6x) en het gezamenlijk bezoeken van archieven 
mogen ook op een ruime belangstelling rekenen. terwijl excursies (2x) en op 
gezelligheid gerichte bijeenkomsten (2x) veel minder aantrekkingskracht 
blijken te hebben. 
Opvallend is daarbij dat er een omgekeerde correspondentie zit tussen de’ ja’-
stemmers en de ‘nee’-stemmers: 4 leden vinden Gens Nostra en Koggenland 
minder belangrijke redenen om lid te blijven, maar vinden het aanbieden van 
cursussen (8x), het organiseren van excursies (10x) of gezellige bijeenkomsten 
met een genealogisch karakter (10x) en het gezamenlijk bezoeken van 
archieven (8x) de belangrijkste redenen om lid te blijven. Gelukkig geeft maar 
een hele kleine minderheid aan op deze punten ‘geen specifieke mening te 
hebben’.
Van de mogelijkheid om een korte toelichting te geven hebben 7 leden 
gebruik gemaakt. Individuele antwoorden zijn uiteraard in een enquête niet 
relevant, maar wat wij wel kunnen concluderen zijn de overeenkomsten in de 
antwoorden: dat het grootste deel van het onderzoek zich in en rond West-
Friesland bevindt en de mogelijkheden om van elkaar informatie te krijgen 
door de persoonlijke contacten bij afdelingsactiviteiten worden relatief vaak 
genoemd. 

Het tweede blokje van de vragen zocht naar antwoorden op de vraag hoe 
groot de betrokkenheid van de leden is om ook zelf (bestuurs)activiteiten te 
ontplooien. De antwoorden met ‘nee’ en ‘geen mening’ zijn sterk overheersend, 
maar dat is op zich niet zo erg. Niet iedereen verkeert in de situatie om 
actief te kunnen zijn binnen onze afdeling. Gelukkig is er wel belangstelling 
voor deelname aan het voorouderspreekuur (1x), voor ondersteuning bij het 
onderhoud van de afdelingsbibliotheek (2x) en om een bijdrage leveren aan 
het afdelingstijdschrift (3x), waarbij nog wel moet worden aangetekend dat 
sommige leden nog een slag om de arm houden.



Koggenland 2020/4

92

Duidelijke en gedeelde wensen komen in de toelichting bij de antwoorden 
op de laatste vragen naar meer ondersteuning bij het eigen onderzoek niet 
naar voren, wel in het algemeen de vraag naar meer ondersteuning bij het 
werken met genealogische computerprogramma’s (6x) en de roep om meer 
contactmogelijkheden en ondersteuning om vastlopende onderzoeken weer 
vlot te trekken (7x), terwijl 8 respectievelijk 6 leden daar geen behoefte aan 
hebben. Om hulp bij het maken van een publicatie va het eigen onderzoek 
vragen 4 leden, terwijl 8 respondenten aangeven daar geen behoefte aan te 
hebben. 

Op de laatste twee vragen, of de informatie in de nieuwsbrieven en in 
Koggenland voldoende is, zijn de antwoorden bevestigend: 12 leden 
antwoorden met ja en 2 leden met nee in het geval van de nieuwsbrieven, 10 
met ja en 3 met nee (en 1 geen mening) bij ons afdelingstijdschrift Koggenland.
Op een paar specifieke vragen naar informatie zal het bestuur proberen 
in te gaan door er het komende jaar aandacht aan te gaan besteden in ons 
afdelingstijdschrift.

Overigens zullen alle uitkomsten van de enquête binnenkort in een 
bestuursvergadering besproken worden en van commentaar voorzien. 
Eventueel nieuw bestuursbeleid zal daarna aan u worden voorgelegd. Van 
belang daarbij zullen de drie vragen zijn die het meest gesteld worden:
  -     De vraag om meer ondersteuning bij het werken met genealogische
         computerprogramma’s.
  -    De vraag naar meer contactmomenten om te helpen vastlopende       
        onderzoeken weer vlot te trekken.
  -    De vraag om hulp bij het maken van een publicatie van eigen onderzoek.
Leidraad daarbij zal de opmerking van onze voorzitter zijn ‘dat het goed zou 
zijn om leden persoonlijk te benaderen en aan te zetten tot het delen van 
informatie’.
Ben Leek
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Workshop Boekbinden

In de vorige aflevering van Koggenland (pg. 68/69, 2020.3) hebben Marijke 
van Teunenbroek en Gerri Kind een genereus aanbod gedaan. Zij willen u 
leren hoe u zelf uw onderzoeksresultaten of (genealogische) tijdschriften kunt 
inbinden en van een fraaie kaft kunt voorzien. Een paar leden hebben al van 
die mogelijkheid gebruik gemaakt. Een van hen is zo vriendelijk geweest een 
reactie in te sturen. 

“Omdat mij dit wel wat leek heb ik me daarvoor opgegeven. Enkele dagen 
daarna kreeg ik de uitnodiging om dit i.v.m. Covid-19 in 2 dagdelen bij Marijke 
thuis te gaan doen. Ik had mij al voorbereid en had iets meegenomen om in te 
binden, op A4 geprint, dat dubbel gevouwen A5 werd. De eerste dag heb ik dit 
in elkaar genaaid en daarna gelijmd. Daarna moest het drogen. De tweede dag 
werd de kaft gemaakt. Dat is nog een hele klus, maar onder de professionele 
begeleiding van Marijke is het een mooi boekje geworden. 
Voor een beginner ben ik best tevreden. Als ik al de materialen die daarvoor 
benodigd zijn in huis heb, zal ik zeker nog wel zelf een aantal boekjes gaan 
maken.
Ik vond het erg leuk om te doen en wil hierbij Marijke bedanken voor de 
begeleiding en voor de gastvrijheid om dit bij haar thuis te doen.” (Margo 
Aartse Tuijn)

Vrijwilligers gevraagd

In het Bestuursbulletin 2020-04 d.d. 20 november 2020 van het hoofdbestuur 
van de NGV doet de landelijke voorzitter een dringende oproep aan alle 
afdelingen om hun leden te vragen zich beschikbaar te stellen voor een van de 
onderstaande taken binnen onze vereniging. Gelukkig is het hoofdbestuur erin 
geslaagd zelf medebestuursleden te vinden. Maar alleen een hoofdbestuur 
is niet voldoende om een grote vereniging draaiende te houden die vooral 
ten dienste wil staan van haar leden. Vandaar de vraag aan u of u erover wilt 
nadenken om u beschikbaar te stellen!

De heer Jos Taalman, voorzitter van de NGV,  schrijft het volgende:
Ik verzoek de afdelingen om in hun ledenbestand actief te zoeken naar vrijwilligers die 
hiervoor belangstelling hebben. 
Ondanks het succes van de noodkreet voor de bestaande vacatures binnen het 
hoofdbestuur doe ik nogmaals een beroep op de leden van de NGV voor de volgende 
vacatures: 
Vacature HB-algemeen: 1 functie 
HB-portefeuillehouder Heraldiek. 
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Vacatures uitvoerende taken: 5 functies 
Medewerker(s) ICT met ruime kennis van WordPress en/of databases 
Bestuur afdeling Nationaal (NAT): secretaris, algemene zaken 
Locatiecoördinator West en Midden-Brabant: secretaris, algemene zaken, activiteiten 
coördinator 
Vacatures uitvoerende taken: ca. 20 functies 
Medewerker(s) informatiecentrum Bunnik 
Bibliothecaris Bunnik 
Medewerker(s) werkgroep digitalisering Bunnik/Weesp 
Medewerker(s) werkgroep digitalisering / indexeerders 
Coördinator IG Vlamingen in NL voor 1700 
Coördinator IG Sectie Heraldiek 
Medewerker(s) Helpdesk (Aldfaer en PRO-GEN) 
Medewerker(s) Helpdesk Genealogie en Heraldiek
Coördinator Public Relations Bunnik 
Coördinator Social Media Bunnik 
Medewerker(s) Public Relation (centraal / afdelingen) 
Medewerker(s) Nieuwsbriefredactie (afdelingen) 
Medewerker(s) Social media (centraal / afdelingen) 
Medewerker(s) Webredactie (centraal / afdelingen) 
Productontwikkeling Educatie 

Levensloopinterview en familieonderzoek (slot)

Als afsluiting van de twee verhalen over het levensloopinterview dat de 
psycholoog René Diekstra heeft ontwikkeld (zie Koggenland 2020. 2 en 3) wijst 
de redactie u op zijn onlangs verschenen boekje ‘In gesprek met je ouders, 
handleiding voor je belangrijkste interview’, verschenen bij Karakter Uitgevers 
B.V. Uithoorn, ISBN 978 90 452 2231 8. 
Hierin heeft hij alle binnengekomen reacties verwerkt op zijn columns en 
artikelen en geeft hij een inleiding op en een gedetailleerd schema voor een 
dergelijk interview. 
In een toelichting (zie zijn column in het NHD 09-11-2020) wijst hij nog eens 
nadrukkelijk op het grote belang voor zowel ouders als kinderen hun naasten 
beter te leren kennen. Je kunt ook de omgekeerde weg bewandelen en aan de 
hand van de vragen van het interview een verslag van je eigen leven maken en 
aan je kinderen ter hand stellen. 
Dat een dergelijke aanpak zelfs een therapeutische waarde kan hebben, 
blijkt uit de reactie van een vrijwilliger in een verzorgingstehuis, die een 
alleenstaande oudere als het ware terugbracht naar ‘ betere tijden’ en daarmee 
ook de levenslust terugbracht.
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Nieuws over het WFA

Vanaf 27 november 2020 zijn de gegevens uit de collectie doop-
, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, 
bevolkingsregisters en notariële akten van het Westfries Archief 
ook via WieWasWie ontsloten.
Het Dagblad voor West-Friesland (12-12-2020) en het Hoorns 
Nieuwsblad (week 50, dec. 2020) hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed.

In de kluizen van het Westfries Archief zijn ruim 2.000 archieven van gemeenten, 
organisaties en particulieren uit het oostelijk deel van West-Friesland te vinden. 
Daarnaast beschikt het archief over een grote bibliotheek en een uitgebreide beeldbank. 
Vanaf nu zijn de gegevens uit de collectie Doop-, trouw en begraafregisters, akten 
van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en notariële akten ook via WieWasWie 
ontsloten.
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis heet het Westfries archief van harte 
welkom als 25e deelnemende instelling aan onze steeds verder groeiende database. 
Het werkgebied van het WFA bestaat uit de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, 
Drechterland, Koggenland, Opmeer, Stede Broec en hun rechtsvoorgangers. Ben je 
dus op zoek naar voorouders uit de oostelijke punt van Noord-Holland, dan kun je die 
vanaf nu ook via WieWasWie benaderen.
Westfries fortuin
Margaretha Maria Snouck van Loosen was een rijke 
dame uit Enkhuizen. Ze was de dochter van Cornelia 
Petronella van Loosen en Samuel Snouck, beiden 
afkomstig uit bekende families die al eeuwenlang deel 
uitmaakten van de stedelijke elite. Margaretha werd 
geboren in 1807 en overleed in 1885. Met haar dood 
eindigde ook haar familielijn. De kinderloze Margaretha 
liet een fortuin van vele miljoenen na dat, volgens de 
bepalingen van haar testament, werd ondergebracht 
in een fonds dat moest worden aangewend ten bate 
van de Enkhuizer bevolking. Van het geld werden een 
ziekenhuis en een bejaardenhuis gesticht, én een van de 
allereerste socialewoningbouwprojecten in Nederland: 
het Snouck van Loosenpark. In een prachtige groene omgeving werden vijftig 
arbeiderswoningen gebouwd die in 1897 werden opgeleverd. Het ziekenhuis werd in 
1900 geopend.
Bevolkingsregisters
Margaretha, haar zussen en personeel komen voor in de bevolkingsregisters van 
Enkhuizen, 1850-1861, 1860-1880 en 1880-1890.
Bron: https://www.wiewaswie.nl/

https://www.wiewaswie.nl/ 
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Nieuws van het Westfries Archief  

Maand van de geschiedenis
Oktober was ook dit jaar weer de maand van de geschiedenis. 
Vanwege de corona-maatregelen konden  de gebruikelijke 
lezing en rondleiding in het archief dit jaar niet doorgaan. In 
plaats daarvan werd er in oktober elke vrijdag een bijzonder 
filmpje geplaatst op onze website. Deze sluiten aan bij het landelijke thema 
oost/west.
In het eerste filmpje vertelt Peter Swart over het aantekeningenboekje van 
Nanning Dirks, een jongeman uit Twisk die aan het einde van de zeventiende 
eeuw naar het Oostzeegebied reisde. In het tweede filmpje vertelt Mark Raat 
over de relatie tussen West-Friesland en Friesland. In het derde filmpje vertelt 
Jan de Bruin over het onderhoud van de West-Friese Omringdijk. Hij besprak 
onder andere een prachtig gekalligrafeerd stukboek. Dit boekje uit 1607 werd 
gemaakt door de dorpsschrijver van Binnenwijzend en vertelt over de plicht van 
de dorpelingen om zelf te zorgen voor hun stukje dijk bij Oosterleek. Het vierde 
en laatste filmpje gaat over Jacob Lobs, een Medemblikker uit de zeventiende 
eeuw. Lobs maakte een onfortuinlijke zeereis naar Brazilië. Peter Swart vertelt 
wat er onderweg gebeurde. U kunt de filmpjes bekijken op het YouTube-kanaal 
van het Westfries Archief: www.youtube.com/WestfriesArchief

Coronacollectie
Het Westfries Archief is vlak na het uitbreken van de corona-crisis gestart 
met het samenstellen van een collectie over deze bijzondere periode. Er zijn 
al vele brieven, foto’s en gedichten ingeleverd. Maar wellicht heeft u ook nog 
interessant materiaal? Het archief zoekt nog in het bijzonder naar materiaal 
dat over de tweede golf gaat. Bijvoorbeeld over de mondkapjesplicht of de 
feestdagen in corona-tijd. Het is de bedoeling dat het materiaal afkomstig is of 
gaat over het werkgebied van het Westfries Archief: oostelijk West-Friesland. 
We verzamelen papier en digitaal materiaal; voorwerpen of kopieën van 
documenten kunnen niet worden opgenomen in de collectie. Neem voor meer 
informatie contact op met corona@westfriesarchief.nl.

Verborgen Verleden: Ronald de Boer
Het NPO-programma Verborgen Verleden maakte in oktober opnames in het 
Westfries Archief. In Verborgen Verleden gaan bekende Nederlanders op zoek 
naar hun familiegeschiedenis. Dit levert spannende en verrassende verhalen 
op. Ronald de Boer bezocht met de filmploeg het archief. Ronald komt uit 
Grootebroek, voetbalde met broer Frank bij De Zouaven en had later een 
geweldige carrière bij onder andere Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal. 

http://www.youtube.com/WestfriesArchief  
http://www.youtube.com/WestfriesArchief  
http://corona@westfriesarchief.nl.  
http://corona@westfriesarchief.nl.  
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Archivaris Jan de Bruin hielp Ronald op weg aan het begin van zijn speurtocht. 
Waar die eindigt is te zien in de uitzending op 9  januari 2021.

Openingstijden studiezaal
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de studiezaal van het archief 
te bezoeken en daar onderzoek te doen. De inrichting van de studiezaal is 
aangepast om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. U kunt uw stukken van te 
voren aanvragen op de website van het archief https://www.westfriesarchief.
nl/. Na het aanvragen van de stukken ontvangt u een bevestigingsmail waarna 
u een afspraak kan maken om de stukken in te zien. Kom alleen, er mogen 
maar vier bezoekers tegelijk op de studiezaal. Uw mondkapje mag u afzetten 
zodra u op de aangewezen plek zit.

Sanne Maasbach

https://www.westfriesarchief.nl/
https://www.westfriesarchief.nl/
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Willem Koster/Coster
 (Hoorn 27-4-1787, Utrecht 15-10-1857) 

Vooraf
Van mijn oud-tante, ‘tante To’, kregen wij in de jaren negentig (van de vorige 
eeuw) een handgeschreven stamboom met veel lacunes. In eerste instantie 
heb ik daarmee niets gedaan, maar begin 2000 gaat het toch kriebelen en 
wil ik de patriarchale lijn Koster/Coster onderzoeken. Langzaam wil ik deze 
handgeschreven stamboom opvullen met behulp van het internet en met hulp 
van enkele afdelingsbestuurders van de NGV-OWF. Dat is tot nu toe aardig 
gelukt. Ik neem u mee op mijn zoektocht.

Hoe ben ik begonnen?
In eerste instantie is mijn aanknopingspunt de trouwakte van Willem Koster/
Coster. Hij trouwt in Utrecht op 9-9-1818 op 31-jarige leeftijd met de dan 
29-jarige Catharina (van) Joolen. In de trouwakte staan wat passages die mij 
triggeren. Passages over de vader en de moeder van Willem: dat zij hem al jong 
hebben verlaten. En ook een opmerking met betrekking tot de grootouders 
van Willem: nooit gehoord hebbende dat zij nog in leven zouden zijn. 
Kennelijk weet Willem niet zo veel over zijn afkomst. Maar hij overlegt wel 
bij zijn trouwen “nevens een verklaring... zo blijkt uit de trouwakte. Welke 
verklaring, dat zien we straks.
….waar uit blijkt dat Willem, zoon van Hillebrand Coster en Lijsbeth van Tessel
op den zevenentwintigste april 1700 zeven en tachtig aldaar is gedoopt……
…..dat zijne ouders hem nog jong zijnde reeds verlaten hebben en hij als toen 
in ‘t Protestansche Weeshuis te Hoorn is opgenomen van waar hij hier nevens 
eene verklaring overlegt dat hij echter tot meerdere jare genomen zijnde niet 
heeft nagelaten hoewel vruchteloos  iets van hun leven of dood te kunnen 
ontdekken; welke bovenstaande verklaring mede door de getuigen onder 
Eeden is bevestigt geworden gelijk ook dat zij nooit gehoord hebben dat de 
grootouders van den Bruidegom nog in leven zouden zijn”.

Als we teruggaan vanuit de gegevens uit deze trouwakte van 9-9-1818 vinden 
we daarin een doop in Hoorn op 27-4-1787. Staat daarin nog iets waar ik mee 
verder terug kan? Inderdaad. Daar staat “onegt kind van”...en dat intrigeert 
me. Wat is er aan de hand?



Koggenland 2020/4

101

Ik weet dus dat ik verder moet zoeken in Hoorn. Eerste resultaat is het 
vinden van de digitale vermelding van de documenten 356, 357 en 358 in de 
‘Archiefstukken van het Protestants Weeshuis en Huiszittende Armenvoogden’. 
Kort samengevat: WFA Toegang 0510 inv. 356: In Bovenkarspel (de 
geboorteplaats van vader Dirk van Tessel, overleden 31-3-1779) is overleden de 
arme vrouw Lijsbet op 28-12-1789 (een ’stellige’ datum, die ik later in dit artikel 
moet bijstellen op grond van verkregen documenten).
WFA Toegang 0510 inv. 357: Begraafbiljet afgegeven door de Secretaris der 
Stede Grootebroek (in een latere fase is het originele document gevonden)
WFA Toegang 0510 358: extract uit het Memoriaalboek van Burgmeesteren (er 
waren er toen 4) en regeerders van 1 januari 1790: Willem Koster, nagelaten 
kind van Lijsebeth van Tessel, opgenomen in “Huissittene-Armen-Weeshuis”. 
(De naam van Lijsbeth wordt op diverse wijzen geboekstaafd). Een dringend 
verzoek om Willem in het Weeshuis op te nemen, blijkt later.

Toen was mijn logische volgende vraag: wat waren dan toch de meer precieze 
omstandigheden waarover in deze documenten melding wordt gemaakt?  
Marijke van Teunenbroek, lid van het Algemeen Bestuur van NGV-afdeling 
Oostelijk West-Friesland, heeft veel voor mij gedaan. Die documenten 356, 357 
en 358 zijn echter in eerste instantie niet te traceren (juist die drie documenten 
missen). 

De verdere zoektocht
Het is voor mij onbevredigend dat de documenten zelf onvindbaar blijven, 
waardoor de achterliggende omstandigheden in raadselen gehuld blijven. 
Geruime tijd was dit echter toch het eindresultaat van mijn zoektocht, helaas. 
In een later stadium en heel wat zoekuurtjes verder en met vasthoudendheid 
van Marijke van Teunenbroek en Dick Waalboer, respectievelijk 
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bestuurslid en voorzitter van NGV Oostelijk Westfriesland, is er verdere 
opheldering gebracht. Er zijn documenten naar boven gehaald over de 
opname van Willem in het Huissitene Armenweeshuis en de bijzondere 
omstandigheden waaronder dit gebeurde. Toen werd ook duidelijk om welke 
bijzondere en treurige redenen Willem in het Huiszittende Armenweeshuis 
werd ondergebracht. Ook werd duidelijk waarom Willem bij zijn trouwen op 
9-9-1818 zo weinig wist van zijn ouders èn grootouders. Dat leg ik uit. 

Een spannende start van de jonge Willem: opname in het Armenhuis 
Huissitene
Willem Koster is, zoals gezegd, op 27 april 1787 gedoopt in de Gereformeerde 
Kerk in Hoorn. In het doopdocument van 27-4-1787 lees ik: “Onegt” kind van 
Lijsbeth van Tessel en Hillebrand Koster. Zie illustratie hierboven. Beide ouders 
van Willem zijn rond 1760 geboren (later gevonden gegevens geven voor 
Lijzabeth aan: 1 september 1763 te Hoorn, zie lidmaatlijst Geref. Gemeente 
Hoorn).

Ouders: Dirk van Tessel (geboren in Bovenkarspel, wonende ten tijde van het 
huwelijk op 20-5-1758 aan Turfhaven, overleden 31-3-1779, impost begraven 
dd. 3-4-1779 te Hoorn) en moeder (Jannetje Schouten, geboren in Hoorn, 
wonend ten tijde van haar huwelijk aan Gerritsland, overleden 5-5-1778 te 
Hoorn). Dit betekent dat Lijsbeth van Tessel, de moeder van Willem, dus op 
15- en 16-jarige leeftijd haar beide ouders verloor. Is ze toen ergens intern 
dienstmeid geworden? Ze komt kennelijk in contact met Hildebrand Koster 
en is bijna 24 jaar als zoon Willem op 27 april 1787 wordt gedoopt. Vader van 
Willem, Hildebrand Koster, is kennelijk al snel niet meer in beeld, moeder 
Lijsbeth vertrekt in 1789 naar Bovenkarspel (naar de geboorteplaats van haar 
vader: naar een broer of zus van haar vader?) is ziekelijk, laat Willem achter 
en overlijdt daar op 28-12-1789, althans zo lijkt het. 28-12-1789 is de datum 
op het document waarmee de Secretaris der Stede Grootebroek  een verzoek 
van Burgemeesteren en Regenten van Bovenkarspel heeft afgegeven op 11 
November 1789.

Lidmatenregister Ger. Kerk Hoorn
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Met deze Verklaring 
en het Begraafboek 
van Bovenkarspel kan ik haar 
sterfdatum (bij)stellen op 11-11-1789.

Ze is begraven op 12 
november 1789. De jonge 
Willem is dan bijna 2,5 
jaar. Willem is dus zeker al 
in november 1789 in het 
Weeshuis opgenomen. 
Bovendien vindt Dick 
Waalboer, alsof dat niet reeds 
genoeg is, een tweede ‘onegt’ 
kind van Lijsbeth van Tessel, 
gedoopt 24 maart 1789, 
genaamd Jan Jansz, vader is: 
Dirk Jansz.  Dit kind heb ik 
niet meer teruggevonden.
In de wetenschap dat Lijsbeth 
een zoontje, Willem, heeft van 
2,5 jaar en tevens een kleine Jan van een paar maanden is het voorstelbaar dat én 
ongehuwd zijn én het krijgen én hebben van twee kleine kinderen een aanslag 
op je gezondheid betekent. Er wordt in een (Weeshuis)brief van de vergadering 
van 9 januari 1790 (getekend 1 januari 1790) aangegeven dat Willem met grote 
urgentie opgenomen wordt als ‘huissitene’ in het Armenweeshuis. Dit lijkt 
een soort achteraf officiële aanmelding. Immers, Vader Hillebrand is weg en 
moeder Lijsbeth 
overleden op 11 
november 1798. 

Begraafboek Bovenkar-
spel 1789
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pagina’s uit het boek van het weshuyis te Hoornmet reden van opname en vertrek uit het huis

Extract uijt het Memoriaal Boek van Heeren Burgemeesteren en Regerders 
der stad Hoorn:
Zekere Lijsbeth van Tessel eenige weken geleden uijt deze Stad vertrokken 
zijnde met agterlating van haar onechte kind genaamd Willem Koster oud circa 
3 jaaren, het welke op ordre van Heeren Burgemeesteren door Regenten van het 
huijssittende Arme Weeshuijs tot nu toe is gealimen-
teert en daar volgens bekomen informatien kortelings eene Lijsebeth sieklijk sijnde 
te Boven Carspel is gekomen en aldaar ook overleden, dewelke na alle gedachten 
voorn. Lijsebeth van Tessel zal zijn geweest, dan vermits zulks niet volkomen 

heeft kunnen  worden bewesen, doordien men geen nader berigt 
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daar van heeft kunnen magtig worden; zo hebben Heeren Burgemeesteren na 
deliberatie goedgevonden boven gemelde Regenten van het voorz Weeshuijs te 
qualificeren het zelve kind als huijssittene in dat Weeshuijs aan te nemen en als 
zodanige op te voeden en van het nodige te voorsien.
Actum den 1 Januarij 1790. Praesenten alle de Heeren Burgemeesteren
   Accordeert
   C.J. van den Blocquerij

Al met al weet Willem bij zijn trouwen in 1818 niets van zijn vader Hildebrand, 
die was spoorloos, en ook niets van zijn grootouders (van Tessel), want die 
waren beiden in 1778/1779 al overleden. En zijn moeder Liesbeth  kon door 
overlijden op jonge leeftijd ook geen familiehistorie overdragen. Bij het 
trouwen op 9 september 1818 is het voor Willem kennelijk van belang nadere 
informatie te krijgen uit het Protestants Weeshuis in Hoorn. Dat kreeg hij met 
een certificaat d.d. 3-9-1818 van de Regenten van het Protestants Weeshuis. 
(Terzijde: in 1795 is het Huiszittende Armenhuis (aan de Veemarkt) in het 
Burgerweeshuis opgegaan en doorgegaan als Protestants Weeshuis, waarvan 
de achterzijde grenst aan Turfhaven). Dit certificaat is als huwelijksbijlage bij 
de trouwacte gevoegd en ook getekend door Willem.

Frits Koster
Zeist
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Website NGV

    Omdat op 
technische- en 
veiligheidsgron-
den de website 
ontdekjouwver-
haal.nl niet meer 
te handhaven 
was, werd 
besloten om de 
NGV-website op 
nieuwe leest te 

schoeien. Dit gebeurt door hoofdzakelijk vrijwilligers, die óf vanuit hun 
beroep óf vanuit hun hobby voldoende kennis hebben om de website op te 
bouwen. Het kan dan ook niet anders dan dat de leden en alle andere gebrui-
kers gevraagd wordt geduld te betrachten voor de website haar complete 
vorm heeft aangenomen. De NGV 2.0 webomgeving is voor het grootste deel 
beschikbaar. Voorlopig is het niet nodig om in te loggen.

De structuur van de website bestaat uit drie hoofdbestanddelen:
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Digitale collecties

databases met 
familieberichten, 
bidprentjes, 
stamboomcontainers 
en De structuur van de 
website bestaat uit drie 
hoofdbestanddelen:
 diverse Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken

Ledenservice

webshop, diverse 
ondersteunende functies 
m.b.t. ledenprofiel, 
aanmelding nieuwe 
leden, Gens Nostra, 
Heraldisch Tijdschrift en 
algemene informatie over 
de NGV

Nieuwskrant

per categorie informatie 
voor uw onderzoek naar 
uw familie-geschiedenis, 
nieuws uit  de archieven, 
heemkunde-kringen  en 
over de ontwikkeling van 
NGV 2.0

Digitale collecties: hier ziet u voorlopig nog het beeld van de oude web 
omgeving van de NGV. U kunt hier zoeken in digitale bestanden zoals Scans, 
Régistre Civique, Dopen Hoorn, Stamboom en nog meer. Deze informatie 
wordt nog steeds aangevuld.

Ledenservice: hier kunnen mensen zich opgeven als nieuw lid. Er zijn een 
twaalftal digitale bladen in te zien van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift.
Allerlei activiteiten van afdelingen zijn te zien in de Agenda. Klikt u op 
Kennisbank dan kunt u naar Introductie, Lidmaatschappen, Lidmaatschap 
wijzigen, Hoofdbestuur, Eerbetoon, Webshop, Informatiebronnen, 
Informatiecentrum Bunnik en Vacatures. Aan het deel Ondersteuning wordt 
nog gewerkt.
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Nieuwskrant

Een banner laat u het trending nieuws zien
Dit deel bestaat verder uit zeven rubrieken:
Algemeen, Genealogie, Heraldiek, Genetica, Heemkunde, Archieven en 
Informatica

Ik ga u niet vermoeien met het aantal pagina’s dat de website heeft of het 
aantal vrijwilligers dat er aan meewerkt. Dan bedoel ik niet alleen de technici 
maar ook de vrijwilligers die de site van content voorzien. 
Ik nodig u van harte uit om het aan den lijve te ondervinden. Surf er doorheen, 
geniet en doe er uw voordeel mee.
Mocht u vragen, aan- of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij 
Ondersteuning / contact.

Bij het onderdeel Ledenservice kunt u naar de Webshop
U kunt daar onder andere boeken, themanummers, losse tijdschriften GN en 
HT kopen, maar ook opbergbanden, GensDataPro en de handleiding kopen.
Cadeau geven kan natuurlijk ook!
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Voor de website moet wel een account geopend worden, zie
https://www.ngvnieuws.nl/registreren-en-aanmelden-op-webomgeving-ngv/

Mocht u onverhoopt een wit scherm te zien krijgen met de tekst 

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op je site.
Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.

klik dan tegelijk op de toetsen Ctrl + R. De pagina zal dan worden hersteld.

Dick Waalboer

https://www.ngvnieuws.nl/registreren-en-aanmelden-op-webomgeving-ngv/ 
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Transcriptie van pagina’s 98
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Aan dit nummer werkten mee
Frits Koster, Ben Leek, Marijke van Teunenbroek en Dick Waalboer

In het volgende nummer

Nu wij veel meer thuis zijn dan anders en uiteraard ook meer tijd kunnen 
besteden aan onze hobby genealogie, zou de redactie van Koggenland erg 
blij zijn met de (deel)resultaten van uw onderzoek. Wij krijgen de benodigde 
kopij die de lezers wellicht verder kan helpen bij hun onderzoek (we kennen 
immers allemaal de vreugde van een onverwachte vondst!) en u stelt (delen 
van) uw onderzoek veilig door het te publiceren. Dat u daarnaast misschien 
ook oplossingen krijgt aangereikt voor ‘open eindjes’ is bij uw onderzoek een 
tweede voordeel voor u.

Mutaties



 

Koggenland 
verschijnt in 2021 in de maanden maart, juni, september

en  december. De sluitingsdatum voor het volgende reguliere nummer is
15 maart 2021.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden
ondertekende artikelen.

Uw reacties op ‘Vragen’ en andere publicaties plaatsen wij graag in 
 “Koggenland” zodat ook anderen dan de direct betrokkene van uw 

reacties kunnen profiteren.
© Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan is toestemming

vereist van de redactie en de auteur.

Voorouderspreekuur
elke 2e vrijdag van de maanden

januari, maart, mei, september en november
van 14:00 tot 16:00 uur

Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn
Door de coronaperikelen zijn er geen spreekuren

De bibliotheek van onze afdeling
Onze bibliotheek is te vinden in het Westfries Archief.
De bibliotheek is geopend op dindsdag en vrijdag van

 09.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het lenen van materiaal kunt u terecht tijdens de 

bijeenkomsten en het Voorouderspreekuur.

Richtlijnen voor auteurs
De kopij dient digitaal aangeleverd te worden in Word, zonder gebruik van enige 

opmaak bij voorkeur via e-mailadres:
redactie-owf@ngv.nl

Afbeeldingen dienen apart te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van
scherpe foto’s of digitaal per e-mail. Digitale afbeeldingen dienen 

van goede kwaliteit te zijn: ten minste 300 dpi op het gewenste formaat.
U kunt altijd op assistentie van de redactie rekenen.

mailto:redactie-owf%40ngv.nl%20?subject=


Bestuur en functieverdeling

Voorzitter 
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 - 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv.nl
Secretaris 
Joke Ignjatovic,  Klagerstuin 150, 1689 JX Zwaag           06 51 34 81 89
e-mail: secretaris-owf@ngv.nl
Penningmeester 
Henk Flierman, Kloosterpoort 1, 1613 EV  Grootebroek  0228 - 51 31 05
e-mail: penningmeester-owf@ngv.nl
Algemeen bestuurslid,werkgroep bibliotheek, opvang nieuwe leden
vacature
Algemeen bestuurslid, Communicatie/ PR
vacature
Algemeen bestuurslid, organisatie lezingen 
Marijke van Teunenbroek, Robert Stolzhof 292, 1628 XA Hoorn    06 22 34 25 98 
e-mail: evenementen-owf@ngv.nl 
Algemeen bestuurslid, hoofdredacteur
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn       0229 - 23 29 35
e-mail: redactie-owf@ngv.nl

Homepage: 
https://www.ngv.nl/

Webmaster
Dick  Waalboer

Redactie Koggenland
Ben H.T.J. Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn                              0229 - 23 29 35
e-mail: redactie-owf@ngv.nl
Dick Waalboer, Oosterstraat 56, 1654 JM  Benningbroek  0229 – 59 17 46
e-mail: voorzitter-owf@ngv.nl

Verenigingsgebouw
Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT  Hoorn      0229 - 28 25 00
https://www.westfriesarchief.nl/

mailto:voorzitter-owf%40ngv.nl%20?subject=
mailto:secretaris-owf%40ngv.nl%20?subject=
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