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Van de voorzitter. 

Op 12 november 2010 heeft een onverwachte bestuurswisseling plaatsgevonden. 

Omdat de afdeling met opheffen werd bedreigd heeft een aantal mensen zich 

aangemeld voor een bestuursfunctie. 

Het nieuwe bestuur was van mening met een schone lei te beginnen met o.a. een 

kleine gedaantewisseling van het blad Noordkopstukken. 

Zoals u kunt lezen in het blad zijn er voor de maanden januari, februari en maart 

activiteiten gepland. 

Vanaf januari 2010 is de Maranathakerk elke maandagavond open van 19.00 tot 

21.30 uur en kunt U terecht in onze bibliotheek, voor het invoegen van 

advertenties of gewoon contact leggen met de aanwezige genealogen. 

In mei wordt geëvalueerd of we hier mee doorgaan. 

De lezing-avonden worden gehouden in de Maranathakerk. 

Veel leesplezier in ons blad en mocht u ideeën hebben voor ons, laat het ons 

weten. 

Het bestuur wenst u voor 2011 een gezond en liefdevol jaar toe.  

Groeten Afra. 

 
Afdelingsagenda 

In afwijking van hetgeen wij gewend waren hebben we het initiatief genomen per 

ingaande van 1 januari 2011 iedere maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur de 

kerk voor u open te stellen, zodat u vaker in de gelegenheid bent om gegevens 

met elkaar uit te kunnen wisselen. Daarmee komt de eerste vrijdag van de maand 

te vervallen.  

Een vaste avond voor het invoegen van advertenties laten we evenzo vervallen, 

maar laten u de keus of u dit op een van de avonden ter hand wilt nemen.  

Wij willen er echter bij vermelden dat dit initiatief tot 1 mei van kracht is.  

Na 1 mei bekijken we of we dit moeten voortzetten in het seizoen 2011-2012.  

In de Noordkopstukken van juli berichten wij u hierover. 

De lezingen zullen traditioneel plaatsvinden op de vrijdagavond. Zonodig kan 

hier vanaf worden geweken, indien een spreker er de voorkeur aan geeft een 

lezing te willen houden op een andere avond. 

 

Voor vrijdag 28 januari 2011, aanvang 20.00 uur, hebben wij in principe een 

lezing gepland. Momenteel zijn wij met enkele sprekers in overleg. Gezien de 

druk die er momenteel bestaat met het uitbrengen van ons afdelingsblad, kunnen 
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wij u hierover nog niet berichten. Via de website van de NGV kunt u doorklikken 

naar onze afdeling waar u binnenkort nadere mededelingen kunt aantreffen.  

Het is overigens de moeite waard de website van de NGV eens nader te bekijken. 

Lees daarover het artikel op pagina 12 van dit blad. 

 

De jaarvergadering is gepland op vrijdag 25 februari 2011, aanvang 20.00 uur.  

In de Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. Zie de route op de website. 

 

Agenda Jaarvergadering  

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

2. Jaarverslag 2010.  

3. Financieel overzicht 2010 en begroting liggen tijdens de vergadering ter 

inzage. 

4. Verslag kascontrolecommissie en benoeming van een nieuw 

kascontrolecommissielid. 

5. Bestuursverkiezing. Reglementair treden Marijke Prudon en de 

penningmeester af. Zij stellen zich herkiesbaar. 

6. Wat verder ter tafel komt. 

7. Rondvraag en sluiting. 

Na de pauze hebben wij traditioneel ons tienminutenpraatje. 

De hr. Peter Poortvliet gaat het hebben over “PoPo” 

We zijn zeer benieuwd waar dit over gaat. 

U kunt zich opgegeven voor uw bijdrage, maar op de avond mag het ook 

spontaan. 

Zaterdag 19 maart 2010 zijn wij te vinden in de openbare bibliotheek aan het 
Bernhardplein Den Helder. Met een gezellig ingerichte kraam willen wij de 
‘biebbezoekers’ informeren over, in het bijzonder informeren over de activiteiten 
van onze afdeling en in zijn algemeenheid, die van de vereniging. 
De computer mag er zeker niet ontbreken. We nemen de printer mee, waarmee 
we een klein genealogisch overzichtje, max. A-4, willen uitdraaien.  
Wellicht dat er bezoekers zijn, die hun familiegegevens aan ons willen 
toevertrouwen, zodat ze met een heuse stamboom huiswaarts gaan.  
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Leden mutaties. 

Welkom aan onze nieuwe - en/of bijkomende leden.  

Lidmaatschap per november 2010 

 

114505 mevr. M.S.F.G. Prudon-de Jong Pieter van der Deurelaan 6 1785 GB 
DEN HELDER gprudon@multiweb.nl 
 
133666 dhr. A.H. van Groenou Ooievaarstraat 105-A 1781 VM DEN 
HELDER andrevangroenou@versatel.nl 
 
Beëindiging lidmaatschap: 
131144 dhr. J.A.J. Biemond Jacob Houtinghstraat 39 1785 ET DEN HELDER 
jajb@planet.nl 
 
 

Per 01-12-2010 telt onze afdeling 111- en bijkomend 14 leden 
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Wij lazen voor u: ’Militie registers’ 

Elke man moest van 1811 tot medio 1996 militaire dienstplicht vervullen. De 

registratie van dienstplichtigen vond plaats op hun 18de jaar in de gemeente 

waarin ze woonden. De registers waarin de dienstplichtigen staan ingeschreven 

worden militieregisters genoemd. Dit zijn registers van een bepaalde lichting 

(jaar). 

De dienstplichtigen traden in hun twintigste levensjaar in dienst. Het korps van 
dienstplichtigen militairen heette de Nationale Militie. Naast vrijwilligers bestond 
het korps uit ingelote dienstplichtigen. Tot 1898 kon iemand die was ingeloot zich 
laten vervangen door een remplaçant. Vaak werd dit in een notariële akte 
vastgelegd. Bij een wetswijziging in 1898 werd dit stelsel afgeschaft en werd de 
persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het lotingsysteem werd in 1938 afgeschaft. 
 
Procedure 
Ieder jaar registreerde het gemeentebestuur in inschrijvingsregisters mannen die 
in aanmerking kwamen voor de Nationale Militie ofwel de militaire dienstplicht. 
Van deze inschrijvingsregisters werden alfabetische naamlijsten gemaakt. Een 
tweede exemplaar werd naar de militiecommissaris gestuurd. Deze zorgde voor 
de loting van de ingeschrevenen. 
 
Wat vindt u in de militieregisters? 
de naam van de loting/dienstplichtige 
geboortedatum 
geboorteplaats 
beroep loteling 
namen van de ouders 
signalement/lengte loteling 
reden vrijstelling/afkeuring 
datum der inlijving 
korps waarbij hij werd ingelijfd 
Tijdens de loting werd een lotingsregister aangelegd op nummer van het lot van 
de ingeschrevene. Daarna gingen de lotingsregisters naar de militieraad, die de 
verzoeken tot vrijstelling, in verband met lichamelijke gebreken of broederdienst, 
beoordeelde. Na beëindiging van zijn werkzaamheden leverde de militieraad alle 
registers in bij de Commissaris van de Koningin. Het dubbele exemplaar van de 
lotingsregisters stuurde de raad naar de gemeenten. Nadat bekend was hoeveel 
dienstplichtigen nodig waren, zorgde de Commissaris van de Koningin via de 
burgemeesters voor het oproepen van de lotelingen. 
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Hoe vindt u een dienstplichtige? 
De meeste militieregisters bevinden zich in de archieven van het provinciaal 
bestuur. Deze berusten in de rijksarchieven in de provincie. Bij de gemeenten en 
gemeente- en streekarchieven zijn vaak ook militieregisters bewaard gebleven. 
Over het algemeen is op elk register een alfabetische naamlijst op 
loting/dienstplichtige. Als u een man zoekt die in 1880 is geboren, dan kunt u 
hem terugvinden in de gemeente waar hij woonde op 18-jarige leeftijd, in de 
registers van de lichting van het jaar 1900. 
 
Waar zijn nog meer stukken te vinden?  
Certificaten tot 1912. 
Certificaten van militie bevinden zich tot 1912 in het archief van de Burgerlijke 
Stand, als bijlagen bij de huwelijksakten. Deze zijn openbaar. Elke man die in het 
huwelijk wilde treden, diende een verklaring te vragen aan de Commissaris van de 
Koningin, waaruit bleek dat hij ingeschreven stond in de registers van de 
Nationale Militie. In het certificaat staat vermeld of hij al dan niet in dienst is 
geweest en bij welk regiment. Voor verder onderzoek in de militaire stamboeken 
is het noodzakelijk om de naam van het regiment te weten. Vaak bevat het stuk 
ook een beschrijving van het uiterlijk van de loteling, waaronder kleur haar, kleur 
ogen, vorm gezicht en zijn lengte.  
 
Waar vindt u militieregisters? 
Militieregisters vindt u meestal bij een rijksarchief, dus ook bij Het Utrechts 
Archief. In Zeeland en Gelderland zijn er geen registers bewaard gebleven bij het 
rijksarchief. 
Als een militieregister niet in een rijksarchief aanwezig is, kan het bewaard zijn bij 
de gemeente waar de dienstplichtige woonde toen hij 18 jaar oud was. 
Vanaf 1814 vindt u de registers voor de stad Utrecht in het gemeentearchief van 
Utrecht, van 1868 tot 1920 vindt u ze voor de hele provincie in het archief van 
het Provinciaal Bestuur, in het onderdeel Commissaris van de Koningin. 
De lichting 1814 van de stad Utrecht is, als eerste lichting, een bijzondere: dat jaar 
werden alle mannen van 19 tot 45 jaar opgeroepen. Er is een index op deze 
registers uit 1814 gemaakt. U kunt alleen deze registers op microfiche bekijken op 
de locatie Hamburgerstraat. 
De overige gemeenteregisters en de bij de provincie ingediende registers kunt u in 
de studiezaal aan de Alexander Numankade aanvragen en inzien. Er is geen index 
op deze registers. 
 
Wat zijn conscriptieliisten? 
De eerste verplichte militaire dienst in Nederland werd in de Franse tijd in 1811 
ingevoerd en heette de conscriptie. Alle mannen die de leeftijd van twintig jaar 
bereikt hadden, waren dienstplichtig. Degenen die ingeloot werden, konden een 
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plaatsvervanger aanstellen. In de periode 1810-1813 vervulden circa dertigduizend 
Nederlandse mannen hun dienstplicht in het Franse leger. De helft daarvan 
behoorde tot het Grande Armee, waarmee Napoleon in 1812 Rusland binnenviel. 
Wat vindt u in de conscriptielijsten? 
Over het algemeen werden er per lichting twee lijsten van conscrits (lotingen) 
opgesteld. Een liste du tirage (trekkingslijst) en een liste alphabetique (alfabetische 
lijst) van conscrits. De alfabetische lijst bevat per kanton, per plaats, alfabetisch de 
naam van de lotelingen. Van hen werd onder meer vermeld: 
nummer 
naam en voornaam 
plaats en datum van geboorte 
lengte 
woonplaats 
namen en voornamen van ouders 
beroep van dienstplichtige 
beroep van vader en moeder (indien vader overleden) 
trekkingsnummer 
 
Waar vindt u de conscriptielijsten? 
De conscriptielijsten bevinden zich in de rijksarchieven in de provincie in de 
archieven uit de Franse tijd, in de archieven van de onderprefecten en 
districtscommissarissen in de departementen. 
 
De militaire stamboeken 
Hoe de militaire diensttijd van iemand verlopen is, kan gevonden worden in de 
militaire stamboeken van de landmacht (stamboeken onderofficieren of 
minderen). In het stamboek vindt u omtrent de militair: namen van ouders, 
laatste woonplaats, staat van dienst, geboorteplaats en - datum, signalement. 
 
Waar vindt u de militaire stamboeken? 
Deze berusten in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag over de periode 
1813-1924. 
 
Hoe vindt u een onderofficier of minder? 
Om een onderofficier of mindere op te sporen is het noodzakelijk te weten in 
welk legeronderdeel iemand ingelijfd was. Dit legeronderdeel (regiment), 
bijvoorbeeld 8ste regiment infanterie, staat in het militieregister of op het 
certificaat van de nationale militie, dat in de huwelijksbijlagen te vinden is. U 
zoekt het regiment op via de index legeronderdelen, als u het regiment gevonden 
hebt, vraagt u de bijbehorende klapper aan, waar de namen van de militairen 
alfabetisch in staan op de eerste letter van de naam. De klapper verwijst 
uiteindelijk naar het stamboek, waar de gegevens van de militair staan 
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ingeschreven. In een informatieblad van het Algemeen Rijksarchief kunt u nadere 
informatie met uitgewerkte voorbeelden van onderzoek naar militairen vinden. 
 
Overgenomen uit Stichtse Heraut, jaargang 22 nr. 4 november 2010 

 
Uw e-mailadres 
Niet alleen via ons afdelingsblad willen wij u bereiken, maar ook per e-mail. 
Omdat we het voornemen hebben iedere maandagavond open te zijn, willen wij 
nog even refereren aan de winterse periode van begin dit jaar.  
Via een e-mail bericht hebben wij u vrij snel op de hoogte kunnen brengen van 
een winters ongemak, de gladheid. 
Uiteraard willen wij uw e-mailadres niet alleen gebruiken voor een 
gladheidsmelding, maar u ook, daar waar nodig, informeren over zaken die onze 
afdeling betreffen, maar ook op landelijk gebied door de NGV. 
Het spreekt voor zichzelf dat we zorgvuldig met uw e-mailadres omgaan.  
U kunt een berichtje sturen aan onze secretaris mevr. Gre Burgmeijer op het e-
mailadres: secretaris@denhelder.ngv.nl. 

 
Genealogieonline 
Via de snelgroeiende Nederlandse site van Bob Coret, kan men gratis zijn of haar 
genealogie publiceren. In zijn intro schrijft hij: ‘De gemiddelde genealoog 
verzamelt heel wat gegevens over voorouders. De stap om het stamboom-
onderzoek of bidprentjesverzameling te publiceren - op papier of internet - is 
wellicht (nog ) een brug te ver. Om deze waardevolle gegevens toch te delen met 
anderen biedt hij de helpende hand om in vier eenvoudige stappen uw 
genealogische gegevens (GEDCOM) door hem op zijn site te laten plaatsen. 
De voordelen op een rij: 
1. Publiceren is tijdloos, op elk gewenst moment kunnen nieuwe gegevens  
    worden toegevoegd.; 
2. Het programma is gratis en reclame vrij;  
3. Geen boekdrukkosten;  
4. Wereldwijd raadpleegbaar, ook in andere talen; 
5. Men ontvangt geen ongewilde mailtjes, spam e.d.;  
6. In vier eenvoudige stappen is je publicatie online;  
7. Levende personen worden niet direct genoemd, die mogelijkheid is er wel;  
8. Een afbeelding kan naar believen geplaats worden; 
9. Het programma “kijkt” in andere publicaties en archieven of er raakvlakken 
   zijn, waardoor je met andere genealogen gegevens kunt uitwisselen. 
   http://www.genealogieonline.nl 
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Kwartierstaat 

Bent u in het bezit van een niet al te grote kwartierstaat en heeft deze betrekking 

op onze omgeving, maak ons blij. Wellicht dat er na plaatsing leden zullen zijn die 

uw kwartierstaat zonodig kunnen of willen aanvullen. 

Kwartierstaat van PEPER Elisabeth. Ingezonden door Marijke Prudon. 

Generatie I 
 
1 PEPER, Elisabeth, geb. Wieringerwaard 18-04-1913, overl. Adelaide 

(Australië) 29-07-2002. 
 

Generatie II 
 
2 VINK, Jacob, geb. Barsingerhorn 20-12-1882, kaasmaker, veldarbeider, 

tr. (1) ald. 16-07-1909 Van der KLOOSTER, Trijntje, geb. 
Barsingerhorn 1884, tr. (2) Wieringerwaard 07-05-1915, sch. 07-01-1919 
PEPER, Jannetje (zie 3). 

3 PEPER, Jannetje, geb. Wieringerwaard 15-06-1894. 
 

Generatie III 
 
4 VINK, Jacob, geb. Wieringerwaard 16-07-1857, veldarbeider, tr. 

Barsingerhorn 29-09-1882. 
5 TUINMAN, Pietertje, geb. Winkel 25-11-1858. 
 
6 PEPER, Aarjen, geb. Barsingerhorn 24-08-1855, veldarbeider, tr. Anna 

Paulowna 27-04-1882. 
7 BIJPOST, Elisabeth, geb. Zijpe ± 1855. 
 

Generatie IV 
 
8 VINK, Jacob, geb. Winkel ± 1826, arbeider, tr. Nieuwe Niedorp 

15-05-1853. 
9 NIEUWEBOER, Neeltje, geb. Oude Niedorp 07-10-1829, dienstbare, 

overl. voor 1888. 
 
10 TUINMAN, Jan, geb. Winkel 13-04-1832, timmerman, overl. ald. 

23-05-1909, tr. ald. 28-05-1854. 
11 MEULEVELD, Johanna, geb. Oude Niedorp 22-10-1828, overl. ald. 

23-04-1873. 
 



 Noordkopstukken januari 2011 Jr. 25 nr. 1  

9 

12 PEPER, Aarjen, geb. Wieringerwaard 01-01-1822, tr. Barsingerhorn 
04-05-1851. 

13 SLIKKER, Trijntje, geb. Wieringerwaard 01-05-1822. 
 
14 BIJPOST, Pieter Thijsz, geb. Schagen ± 1820, landman, arbeider, tr. 

Den Helder 15-05-1851. 
15 KWAK, Grietje, geb. St. Maarten 1827. 
 

Generatie V 
 
16 VINK, Jacob, geb. ± 1796, werkman, tr. Winkel 04-05-1823. 
17 KLOMP, Aaltje, geb. Winkel ± 1792. 
 
18 NIEUWEBOER, Jacob, geb. Medemblik 22-01-1786, broodbakker, tr. 

Oude Niedorp 02-12-1821. 
19 KOELMEIJ, Pietertje, geb. Oude Niedorp 22-03-1794, dienstbare, 

overl. ald. 09-07-1865. 
 
20 TUINMAN, Jan Dirksz, geb. 1808, timmerman, overl. Winkel 

25-10-1866, tr. Warmenhuizen 18-04-1830. 
21 Jansdr. WITSMEER, Ariaantje, geb. Warmenhuizen 1807, overl. 

Spanbroek 20-07-1882. 
 
22 MEULEVELT, Thomas, geb. Hoorn 1803, schoenmaker, overl. 

Barsingerhorn 05-10-1881, tr. Harenkarspel 07-09-1826. 
23 Adrianusdr. RAAP, Neeltje, geb. Barsingerhorn 30-12-1797, dienstmeid, 

overl. ald. 12-08-1836. 
 
24 PEPER, Kornelis, geb. ± 1795, arbeider, overl. voor 1851, tr. 

Wieringerwaard 18-04-1819. 
25 PROSPER, Elisabeth, geb. ± 1797, naaister, overl. voor 1851. 
 
26 SLIKKER, Aarjen, tr. 
27 Cornelis HEEKEL, Jannetje. 
 
28 BIJPOST, Thijs, geb. Groenveld 29-06-1783, overl. Schagen 

08-05-1834, tr. 
29 KRUK, Neeltje. 
 
30 KWAK, Jan, geb. ± 1795, tr. St. Maarten 26-04-1818. 
31 HOOGTWOUD, Elizabeth, geb. ± 1795. 
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Generatie VI 
 
32 VINK, Cornelis Dirksz, tr. 
33 KUIPER, Aafje. 
 
34 KLOMP, Jacob, tr. 
35 WEGMANS, Dieuwertje. 
 
36 NIEUWEBOER, Cornelis, tr. 
37 VOLLEWENS, Grietje. 
 
38 KOELMEIJ, Hielke, veearts, tr. 
39 HOPMAN, Neeltje. 
 
40 TUINMAN, Dirk, tr. 
41 Op 't LAND, Antje. 
 
42 WITSMEER, Jan, tr. 
43 KLERK, Trijntje. 
 
44 MEULEVELT, Jacob, winkelier, tr. 
45 GALET, Joanna. 
 
46 RAAP, Adrianus, tr. 
47 BLOM, Neeltje Pieters. 
 
48 PEEPER, Jan, tr. 
49 DOVIS, Maartje. 
 
50 PROSPER, Arien, tr. 
51 SCHAAP, Guurtje. 
 
52 SLIKKER, Jan Cornelisz, tr. 
53 BAKKER, Pietertje Ariens 
 
60 KWAK, Hendrik, tr. 
61 BERKHOUT, Neeltje. 
 
62 HOOGTWOUD, Jan, tr. 
63 BELLES, Grietje. 
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Een stukje oud schrift.   
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Internet/NGV-website 

We kennen ze allemaal wel de websites van o.a. het CBG, de NGV, Genlias, 

Digitale Stamboom en het Zeeuwse ISIS, om er zo maar een paar te noemen. In 

deze rubriek leek het ons de moeite waard nu net niet die bekende te noemen, 

maar een website uit de eigen omgeving. Immers, Internet is in ons onderzoek 

niet meer weg te denken en juist lokale websites kunnen nou net dat stukje 

informatie bevatten, waar u al lang naar op zoek bent. Mocht u websites uit onze 

omgeving weten, en wij kennen die niet nog niet, geef deze dan door aan de 

redactie.  

 

Voor u dat wilt doen kijk dan eerst eens op de website 

van de NGV. En klik naar onze afdeling.  

Onder het menuhoofd: “ Uitwisseling” treft u een schat 

aan websites aan onder het menu-item; “Links in Noord-

Holland”. Het is de moeite waard tevens te kijken op de 

websites van onze buren, lees afdelingen.  

 

Deze willen we u niet onthouden.  

Woordenboek van Andre Dumont. 

http://www.dumont-andre.nl/index.html 

 

Handig startpunt voor stamboomonderzoek, met tal van links naar andere sites. 

Met overzichten van archieven per provincie en een stap-voor stap-handleiding 

voor beginners. 

http://www.voorouders.net. 

 

Misschien niet genealogisch, maar zeer zeker aan te bevelen is de website “Gratis 
Cursussen”. Handig bij het gebruik van tekstverwerkers, fotoshoppen, 
webbrowsers, enz. De website is te vinden onder: http://www.gratiscursus.be  

 
 

.  
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A-5 boekje. 

Uw genealogieën bundelen in een brochure. Dit lijkt moeilijk, maar met enige 

uitleg prima te doen.  

 

Wat is een brochure?  

Dit is een boekje, gemaakt van meerdere vellen gevouwen papier die bijeen 

worden gehouden met nietjes. Binden met garen en/of lijmen is ook mogelijk. 

Het aantal pagina’s is altijd een veelvoud van vier.  

 

NoordKOPstukken, ons afdelingsblad, is een dergelijke brochure. 

We kiezen voor dit formaat en als binding gebruiken we de cahiersteek. 

Verondersteld mag worden, dat niet iedereen in het bezit is van een nietmachine 

waarmede u gevouwen bladen in A-5 formaat kunt samenvoegen. 

 

Ten eerste hebben we ons verhaal, een genealogie, een historisch overzicht of 

gewoon een brochure (schrift) dat u mee kunt nemen naar een archief, voor het 

maken van aantekeningen en/of aanvullingen. 

Ons verhaal gaan we verwerken in een tekstverwerker. WORD bijvoorbeeld. 

De keuze van de opmaak, kop-, voettekst, paginanummers, enz. is aan u. 

Ga naar: Pagina-indeling > Pagina-instelling>2 pagina’s per vel  

Printen. Uitgangspunt is 16 pagina’s is vier vellen A-4  

 

De printopdracht is bij vier vellen als volgt: 16,1, 14,3, 12,5, 10,7 en de keerzijde 

2,15,4,13,6,11,8,9. Bij drie vellen is die 12,1,10,3,8,5 en 2,11,4,9,6,7. 

 

Na het printen de pagina’s vouwen. Indien u in het bezit bent van een vouwbeen 

is dat prachtig, maar met de steel van een lepel of vork lukt het ook aardig om een 

mooie scherpe vouw te krijgen. 

Na het samenstellen van de pagina’s gaan we de bladen tot een geheel maken. We 
gaan gebruik maken van de cahiersteek of schriftensteek, zoals vroeger de 
schoolschriften waren afgewerkt. De draad is aan de binnen- en buitenkant 
zichtbaar.  
 
Prik drie gaatjes (vijf mag ook) in de rug. Netjes uitmeten met een liniaal.  
Er bestaan hier speciale naalden voor en linnengaren, (overweeg hergebruik van 
flossdraad ) maar een gewone naald, niet te dik, en garen van het bekende klosje 
wil ook goed gaan.  
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Begin in het midden aan de binnenzijde. Vervolgens aan de buitenzijde naar het 
rechter gaatje (kopzijde). En via de binnenzijde naar het linker gaatje (staartzijde). 
Van het linker gaatje naar het midden. Aan de binnenzijde over de lopende draad 
heen met een platte knoop samenvoegen en de brochure is klaar. 
Veel succes, maar kijk ook eens op:  
http://www.microsoft.com/netherlands/artikelen/howto/a5-boekje.aspx 

 
 

Genealogisch onderzoek Koninklijke Marine 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) biedt de volgende 
primaire bronnen voor genealogisch onderzoek naar militairen die bij de marine 
hebben gediend: 

Persoonsdossiers 

Marinepersoneel geboren tussen ca. 1865 en 1908  

Deze dossiers betreffen uitsluitend beroepspersoneel. 

Om een bepaalde persoon te kunnen terugvinden 

moet u over de juiste geboortedatum beschikken. In de 

lijst van persoonsdossier (pdf) kunt u nagaan of er een 

dossier is van de door u gezochte persoon. De inhoud 

van dossiers kan sterk verschillen: sommige bevatten 

niet meer dan een kaartje met de naam en de rang van 

de desbetreffende militair, terwijl in andere dossiers 

dikke bundels documenten en papieren zitten waarin 

zich een heel leven ontvouwt. 

(http://www.defensie.nl/media/personendocumentati

e_tcm46-154591.pdf) 

Marinepersoneel geboren na 1908  
Voor staten van dienst van personeel van de Koninklijke Marine geboren na 1908 
kunt u terecht bij:  
 
Ministerie van Defensie 
Afdeling Semi-Statische Archiefdiensten 
Defensie archieven-, registratie-, en informatiecentrum 
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen personeel 
Postbus 7000 
6460 NC Kerkrade  
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Ook hier heeft u de geboortedatum van de gezochte persoon nodig. Daarnaast 
moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen, om aan te tonen dat u 
familie bent van de gezochte persoon. 

Personendocumentatie 

De personendocumentatie (pdf) is samengesteld uit diverse bronnen met 

(genealogische) informatie over duizenden marineofficieren uit de 17e tot en met 

20e eeuw. 

(http://www.defensie.nl/media/personendocumentatie_tcm46-154605.pdf) 

Collectie Klaassen 

Collectie Klaassen is een verzameling waarin gegevens zijn verwerkt die aan de 

personeelsadministratie van de marine ontleend zijn. 

Collectie nalatenschappen 

De collectie nalatenschappen heeft betrekking op personeel dat tussen 1940 en 

1985 in actieve dienst is overleden. 

Betaalrollen 

Betaalrollen van marineschepen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Naamlijsten 

De naamlijsten van het vaste corps zeeofficieren uit het begin van de 19e eeuw. 

Gedenkboeken 

Gedenkboeken en andere aanwezige overzichtswerken waarin alle leerlingen van 

de adelborstenopleidingen van de marine in de negentiende en twintigste eeuw 

vermeld staan. 

Herenboekjes 

Herenboekjes uit de 18e eeuw, waarin marineofficieren staan vermeld. 

Admiralenboek 

'Het admiralenboek: de vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991 van 

Luc Eekhout' (Amsterdam 1992). 

Marinepersoneel geboren voor 1850 

Onderzoek naar varend marinepersoneel geboren vóór 1850 is een stuk lastiger, 
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omdat bij een grote brand in het ministerie van Marine in 1844 veel 

archiefmateriaal verloren is gegaan. Andere instellingen die van belang zijn voor 

onderzoek naar het varend marinepersoneel in de 17e, 18e en eerste helft van de 

19e eeuw zijn: 

 de archieven in voormalige admiraliteitssteden:  
- het Gemeentearchief Amsterdam (stadsarchief.amsterdam.nl);  
- het Gemeentearchief Rotterdam (www.gemeentearchief.rotterdam.nl?);  
- het Westfries Archief te Hoorn (www.westfriesarchief.nl); 
- hetZeeuws Archief te Middelburg (www.zeeuwsarchief.nl); 
- Tresoar te Leeuwarden (www.tresoar.nl);  

 het Nationaal Archief;  (www.nationaalarchief.nl); 

 National Archives, Kew, Groot-Brittannië (www.natioalarchives.gov.uk); 

 het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. (www.cbg.nl). 
  
 

 
 

Krantenartikel: HC 18/11/10 

    Veel meer plek  Helderse stukken 
DEN HELDER - Wie het Helderse 
gemeentearchief straks in Alkmaar wil 
raadplegen, krijgt daar alle ruimte voor. 
De gebruiker gaat er dus op voor uit. 
 
Momenteel is het regionaal archief 
gevestigd naast het station Alkmaar-
Noord. Er wordt echter hard gewerkt aan 
een groter onderkomen in de voormalige 
LTS aan de Bergerweg. Op die plek zij n 
straks alle archieven van Den Helder onder 
één dak verzameld. 

Het was nog een hele klus om te 
bepalen wat er verhuisd moest worden. 
Leny Seegers: „De Alk-maarse archief- 
medewerkers konden niet alles gebruiken. 
We moesten dus selecteren. Dingen 
waarvan ik het zonde vond om weg te 
gooien, heb ik apart gehouden. De 
dossiers van de brandstofcommissie uit de 
jaren twintig blijven gelukkig be- 
 

 waard, zij het in Alkmaar. Leuke 
informatie over het rantsoeneren en 
distribueren van elektriciteit en gas. Als je 
dat in de container mikt is het voor eeuwig 
weg. Clubs als de historische vereniging 
kunnen we daar nog blij mee maken." 

Een apart hoofdstuk valt er op basis van 
alle bewaarde papieren te schrijven over de 
bouw van een nieuw stadhuis. Anno 2010 
een actueel onderwerp. Maar dat was het in 
1927 ook al. 

„Vanaf dat jaar is Den Helder op zoek 
naar een stadhuis. De gemeente zou 
tijdelijk het oude weeshuis aan de 
Kerkgracht als stadhuis gebruiken. We 
zijn er ruim zestig jaar gebleven; het archief 
was op de zolder ondergebracht. En nu 
staan we weer aan de vooravond van grote 
plannen. Ik zal het als ambtenaar echter 
niet meer beleven", aldus Seegers die niet 
ver meer van haar leeftijdsontslag 
verwijderd is. 

 




