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Heeft u toegang tot het internet? 

Kijk dan regelmatig op onze website 

http://denhelder.ngv.nl 

 

Het volgend nummer van NoordKOPstukken zal verschijnen in december 2011 

Kopij voor dat nummer kan worden gezonden naar een van de redactieleden tot 

uiterlijk 15 november 2011, bij voorkeur per e-mail. 
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Van de voorzitter 

Voor u ligt ons nieuw Noordkopstuk. Ik hoop dat u er met veel plezier in zult 

lezen en de aangekondigde lezing in uw agenda wilt vermelden. 

We hebben dit jaar een goede start gemaakt. 

Op 28 januari was er een lezing over de Marine en de bronnen waarin gezocht 

kan worden. Deze lezing werd gehouden door. Dr. G.A. Rommelse, 

wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie. Een interessant en gewaardeerd onderwerp voor veel leden. Een verslag 

hierover treft u in ons afdelingsblad aan. 

Op 25 februari hadden wij een druk bezochte vergadering. De heren Peter. 

Poortvliet en Arie Nobels verlevendigde dit met een tienminutenpraatje. 

Op 19 maart hadden we in de Openbare Bibliotheek een geslaagde „inloop dag‟, 

niet alleen voor leden, maar vooral voor geïnteresseerden in de genealogie die net 

even over de drempel geholpen moesten worden. Een belangrijke ondersteuning 

hebben we ervaren met de aanwezigheid van Harry de Raad en Sander Wegereef 

van het Regionaal Archief uit Alkmaar. Een voor herhaling vatbare dag, waarbij 

we de samenwerking met de Openbare Bibliotheek en het Regionaal Archief zeer 

waardevol hebben gevonden. 

In de afgelopen periode zijn we in overleg geweest met de Helderse Historische 

Vereniging, Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis en de Openbare 

Bibliotheek voor een samenwerkingsverband. De vele raakvlakken die we met 

elkaar hebben kunnen ons in onze hobby alleen maar versterken. 

Als ons afdelingsblad bij u op de deurmat ligt, dan zijn wij alweer een lezing 

verder (21 april) en met de volgende in voorbereiding. Voor september hebben 

we een lezing waarover u in de volgende rubriek nader wordt geïnformeerd. 

Groeten Afra 

 

Lezing 

Op vrijdag 23 september, aanvang 20.00 uur, geeft de dhr. H. de Raad van het 

Regionaal Archief te Alkmaar een lezing over het Notarieel archief. 

De lezing wordt gehouden in de Maranathakerk, Vijzelstraat 73, ingang 

Bakkerbreedstraat, 1781 TP Den Helder. 
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Leden mutaties 

Welkom aan onze nieuwe - en/of bijkomende leden. 

dhr. J.J. Butter, Strijkmolen 17, 1733 Nieuwe Niedorp 

Adreswijziging: 

mw. E.M.Kwast-Harthoorn Sloestraat 9, 4417 BJ Hansweert 

dhr.H.P.Kwast Sloestraat 9, 4417 BJ Hansweert  

dhr. J.Kalf Mozartlaan 23, 4102 BE Culemborg 

Beëindiging lidmaatschap: 

dhr. H.C.A. ten Cate Boterzwin 4208 WT Julianadorp  

dhr.N.Th.Tessel Nieuwsteeg 1, 1621 KX Hoorn 

dhr. M.M. Hoekstra Tjalkstraat 28, 1784 RX Den Helder 

dhr.T.S.Roos Pieter Mulderplantsoen 15, 1785 GR Den Helder 

dhr. M. Brondsema Sluisdijkstraat 115, 1781 EG Den Helder 

Overleden: 

dhr. G.P.J. Brouwer Burg.Lovinkstraat 80, 1764 GH Breezand 

 

Per 01-04-20110 telt onze afdeling 106- en bijkomend 14 leden. 
 

 
Wij lazen voor u:  

Registers Hollandse grafelijkheid (1299-1345) 

Bij het Instituut voor Nederlands Geschiedenis (ING) zijn de registers die in de 

eerste helft van de veertiende eeuw zijn vervaardigd door het grafelijke bestuur in 

Holland en Zeeland nu digitaal toegankelijk. Deze registers zijn een belangrijke 

historische bron; alle aspecten van het politieke, sociale en economische leven in 

de veertiende eeuw komen aan de orde. In deze digitale editie kan men in de tekst 

zoeken naar woorden en begrippen. Tevens is het mogelijk virtueel door de 

registers te bladeren en tussen afbeeldingen en teksten heen en weer te schakelen. 

De registers bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag, zijn opgemaakt in de 

kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwse huis, dat 

regeerde van 1299 tot 1345. In de registers werden voornamelijk door de graaf 

uitgevaardigde oorkonden afgeschreven, maar ook oorkonden van anderen 

bestemd voor de graaf en documenten van belang voor het graafschap, zoals 

lijsten van lenen.  
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De meeste teksten dateren uit de periode dat de registratie werd bijgehouden 

(vanaf 1316), de oudere oorkonden zijn opgenomen wanneer men daartoe 

aanleiding zag. 

In totaal zijn er 22 registerdelen, samen bijna 2000 pagina‟s, waarin ongeveer 3400 

oorkonden en andere teksten zijn opgetekend 

 

Vernieuwde website van het Streekarchief Goeree-Overflakkee 

Onlangs is de vernieuwde website van het Streekarchief Goeree-Overflakkee te 

Middelharnis in werking gegaan. 

De site biedt (nog) geen directe toegang tot genealogische bronnen, maar biedt 

wel veel gegevens over de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. 

Streekarchivaris Jan Both heeft een zeer lezenswaardige canon van het eiland 

geschreven, met mooi illustratie materiaal. 

Een deel van de ansichtkaartencollectie is geplaatst, gerangschikt per dorp. Ook is 

er ruimte voor foto‟s over een bepaald thema, op dit moment de strenge winter 

van 1962-1963. 

De bedoeling is om regelmatig aanvullingen te plaatsen, waarbij ook 

archiefinventarissen aan bod komen. Kijk dan eens op: 

http://www.streekarchiefgo.nl  

 

Beide artikelen uit: Wij van Zeeland 13e jr. nr.1. 
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De levenskansen van buitenechtelijk geboren kinderen 

Door J.W. Koten 

Buitenechtelijke kinderen, ook wel natuurlijke kinderen of bastaarden genoemd, 

vormen in veel landen een probleem voor de samenleving omdat men tegen de 

gangbare normen heeft gehandeld. Ongehuwde vrouwen die een kind kregen 

werden vroeger vaak als “gevallen vrouwen”, of erger nog, als “vervallen 

vrouwen” aangeduid. De samenleving stelde, dat als een vrouw door haar 

losbandig gedrag in de problemen kwam, dat haar verdiende loon was. Dit harde 

oordeel was in veel opzichten onterecht. Binnen de samenleving bestond 

gedurende de gehele 19e eeuw een dubbele moraal. Pas tegen het einde van de 

19e eeuw werden door een humanere wetgeving en inzet van de 

vrouwenbeweging, het perspectief voor moeder en haar natuurlijk kind 

langzamerhand wat beter. 

Deze bijdrage gaat vooral over natuurlijke kinderen in de 19e eeuw omdat het 

probleem van buitenechtelijke kinderen zich toen in volle hevigheid voordeed. 

Buitenechtelijke kinderen kwamen door vele oorzaken heel veel voor. Dit 

ondanks het gegeven dat de opvattingen over het gedrag ten aanzien van 

vrouwen behoorlijk conformistisch was. De moraal bij de mannen daarentegen 

stond op een lager pitje; er gold alom een dubbele moraal, waarbij de mannen 

deden wat hun uitkwam, en de lasten geheel op de schouders van de vrouwen 

legden. In ons land bestonden stevige strafmaatregelen tegen vrouwen die uit 

wanhoop abortus pleegden. Babymoord of infanticide werd zwaar gestraft, in 

feite met de doodstraf door verwurging. In katholieke streken was de houding 

vaak wat soepeler dan in de protestantse gebieden van ons land. Katholieken 

hebben nu eenmaal een wat lichtvoetiger houding en een minder dogmatische 

levensinstelling die dichter bij het leven staat. 

Oorzaken van illegitimiteit 

Er was een grote reeks van oorzaken voor de vele natuurlijke kinderen in die 

dagen zoals diepe armoede, oorlog, mobilisatie van mannen, de veelvoorkomende 

prostitutie als broodwinning, en mannen schaarste. Veel buitenechtelijke kinderen 

ziet men vaak in tijden van oorlog en economische crises. Bedenk dat het begin 

van de 19e eeuw ons land een periode van grote armoede doormaakte waarbij 

veel honger werd geleden. Door de invoering van de aardappel als volksvoedsel 

was de voedselsituatie in ons land zeer kwetsbaar geworden. Deze periode van 

armoede noemt men wel de periode van de pauperisme1. 
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Deze armoede had vele oorzaken. Voor een deel was die verbonden met de 

opkomst van de moderne industrie. Vooral in de nieuwe industriesteden (zoals in 

ons land Maastricht) werd veel honger geleden en de gemiddelde levensduur 

bedroeg slechts 40 jaar. 

Daarnaast waren er velen oorlogen met gedwongen mobilisatie, ook van 

Nederlandse mannen. Denk ook aan de Franse tijd (1795-1813), de oorlogen van 

Napoleon en later ook de gevolgen van de Belgische oorlog (1830-1839). De 

verarming begon geleidelijk rond 1780 en duurde tot ongeveer 1855, toen 

geleidelijk aan de economie begon aan te trekken. 

 

Pauperisme 

De verarming begon in ons land dus rond 1780 manifest te worden. Slecht 

bestuur en het achteruitgaan van de handel en het verliezen van de 4e Engelse 

oorlog (1780-1784) hadden een grote werkloosheid ten gevolge. In sommige 

steden zat 50% van de gezinnen zonder vast inkomen. De armenvoorzieningen 

schoten tekort. De ontevredenheid was algemeen en groot, het land kwam steeds 

meer in de greep van moedeloosheid en moreel verval. De Franse bezetting vanaf 

1795 verergerde de armoede nog meer. Na de Franse bezetting (1815) bleef de 

economie in het slop, mede vanwege uitgebreide herstelbetalingen en 

oorlogslasten, o.a. aan Engeland. Nadien was er dan de Belgische opstand (1830-

1839) die veel ellende bracht waarbij we een groot leger op de been moesten 

houden van honderdduizend soldaten. Dit op een totale bevolking van minder 

dan 2 miljoen. Veel gezinnen waren zonder kostwinner daar deze aan het front 

lag. In feite was Nederland rond 1840 failliet. Daarna (1843-1848) kwam tot 

overmaat van ramp nog de aardappelziekte. De situatie was zo slecht dat de 

bevolkingsgroei stagneerde en de kindersterfte rampzalig was zoals genealogen bij 

hun onderzoek regelmatig kunnen constateren. Daar komt nog bij dat door 

verzwakking van de bevolking er weinig weerstand bestond tegen infectieziekten, 

die in de 19e eeuw bijzonder ernstig verliepen en massale sterfte veroorzaakten. 
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De zeden veranderden 

Maar er was meer dan uitsluitend de armoede, ook de zeden veranderden. Tegen 

het einde van de 18e eeuw zien we mede door de opkomst van het liberalisme 

andere zeden en normen ontstaan. De Franse revolutie (1789) had grote invloed 

op het denken in ons land. Dit alles bracht een verdere ommekeer van de 

waarden en normen. De zeden werden duidelijker losser zoals je aan de 

damesmode uit die dagen mag opmaken. Deze teneur werkte zelfs door in het 

damesondergoed, waarbij de „directoire‟ gangbaar werd. Deze merkwaardige 

naamgeving van dit damesondergoed werd genoemd naar de naam van de Franse 

regering in die dagen: namelijk Directoire (1795-1799) 2 

1 pauper = arm 

2 Het was een broekje met korte pijpjes, die met elastiek gesloten waren. 

Directoire elastiek was nog tot kort een courant artikel in manufacturenzaken.  

Wordt vervolgd. 

Uit: Erfgoed nov./dec. 2010 

 

Verslag lezing van 28 januari 2011 verzorgd door dhr. G.A. Rommelse 

De periode 1488-1795: In de middeleeuwen was er slechts incidenteel behoefte 

aan een militaire macht op zee. Amfibische oorlogvoering was zeldzaam en 

draaide meestal om plunderingen. In de late middeleeuwen ontstond er meer 

behoefte aan militaire macht op zee om handelsbelangen te beschermen of uit te 

breiden. Dit hing dus samen met schaalvergrotingen van de internationale handel. 

 

1488: Maximiliaan van Habsburg komt met ordonnantie op de admiraliteit 

waarmee de landsheer de verdediging ter zee aan zijn plaatsvervanger (admiraal) 

toevertrouwde. Deze kreeg ook jurisdictie in zeezaken. Toch was het in die tijd 

een samenraapsel. Holland bleef er eigen vloten op na houden b.v. in 

handelsoorlogen met de Hanze. Men bouwt, koopt of huurt voor de gelegenheid. 

Koopvaarders schepen worden omgebouwd en van extra manschappen voorzien. 

Geschut speelt nauwelijks een rol en het zijn voornamelijk entergevechten. Eind 

16e eeuw wordt het noodzakelijk om een vlootorganisatie op te bouwen. De 

Republiek der verenigde Nederlanden is dan in oorlog met Spanje. 
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1597: Kwamen Staten Generaal met instructies voor de Admiraliteiten van de 

Maze (Rotterdam), Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Noorderkwartier (Hoorn 

en Enkhuizen) en Friesland (Dokkum en vanaf 1645 Harlingen) Tijdens de 80 

jarige oorlog werd de vloot gebruikt tegen Spaanse, Portugese en maritieme 

belangen. De koloniale handel werd eveneens geteisterd. In Oost werd dit aan de 

VOC overgelaten. De visserijvloot moest beschermd tegen Duinkerkers. 

 

1674: De macht der Nederlanden nam af. Oorzaak: Gebrek aan inkomsten 

(minder handel) Konvooien en licentie brachten minder op en er was een enorme 

stijging van de staatsschuld. Bij inlijving van de Bataafse Republiek bij Frankrijk 

in 1810 hield de Nederlandse vloot op te bestaan als zelfstandige entiteit. 

 

1813: De vloot kreeg weer een eigen commissaris generaal. De voornaamste 

uitvalshaven in de 19e eeuw was Willemsoord. Door personeelstekort werd veel 

Aziatische personeel aangenomen. Door de industrialisering ontstonden ook veel 

nieuwe functies. O.a. machinisten, torpedomakers en artilleristen. In WOII zette 

de vloot zich in tegen de Duitsers en Japanners. Er werden zware verliezen 

geleden vooral tijdens de slag in de Javazee (1942). 

 

1945-1991: Tijdens de Indonesische onafhankelijkheid speelde de marine een 

bescheiden rol. Tot 1962 was de KM ook actief in Nieuw Guinea voornamelijk 

kustbewaking. 

 

1962: Tot die tijd was de KM ook actief in Nieuw Guinea voornamelijk 

kustbewaking. 

Na de Koreaoorlog kwam er een vloot met twee smaldelen bestaande uit het 

vliegkampschip De Hr. Ms. Karel Doorman en twee kruisers, twaalf jagers, 8 

onderzeeboten, vliegtuigen van de MLD en mijnenvegers. 

De wapenwedloop zorgde voor introductie van sonar, radar, en later voor 

tactische kernwapens en langeafstand raketten. De KM maakt deel uit van 

verschillende NAVO eskaders. De koude oorlog bepaalde dus tot op zekere 

hoogte het takenpakket. 

 

1991-2011: Na de koude oorlog en door bezuiniging op defensie kwamen er 

nieuwe doelstellingen voor de KM. Er werd veel nadruk gelegd op 

vredeshandhaving. De KM werd ingezet bij allerlei operatie o.a. bij Cambodja, 

Eritrea, Ethiopië (mariniers) en recent Somalië (piraterij). 
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De hr. Rommelse is een zeer boeiende verteller. Ook had hij diverse tips voor het 

zoeken in de bronnen, (hiervan stonden er al een aantal in Noordkopstukken van 

januari 2011), met als advies: Ga je naar een archief vraag dan van tevoren de 

stukken aan (via internet) dan hoef je niet te wachten maar kun je meteen aan de 

slag. 

 
Soldijrollen  

Door Arie Nobels, een vrijwilliger van het Historisch Documentatiecentrum 

Marine Bedrijven (lees; historie voormalige Rijkswerf, Bewapening, Meob en 

huidige marine bedrijven) werd in vervolg op de lezing van G.A. Rommelse, de 

medewerker van het Nederlands Instituut voor militaire historie, verteld over de 

aanwezigheid van vele soldijrollen van diverse schepen en kazernes. Deze boeken, 

waarvan enkele exemplaren ter inzage waren meegenomen, werden per schip of 

kazerne bijgehouden en kunnen een schat aan informatie voor de genealoog 

bevatten. 

De aanwezigen vonden het echter jammer dat de boeken bij velen onbekend zijn. 

Dat ze slecht toegankelijk zijn alsmede dat ze niet voor verval worden behoed. 

Tevens werd de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van de personeelskaarten 

van oud werknemers van de Rijkswerf waarop vele gegevens staan vermeld. 

Het Historisch documentatiecentrum MB is verder nog in het bezit van vele 

foto‟s, tekeningen etc. 

Het centrum is gevestigd op de oude Rijkswerf in gebouw de Dukdalf, te Den 

Helder. Op maandag- en dinsdag morgen zijn er medewerkers aanwezig. 
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Een stukje oud schrift.  

 

 

Vertaling oud schrift NKS jaargang 25 nr.1, blz.11 

Koninkrijk België, Stadsbestuur van Gent 

Acten van Geboorten 

In het Jaar achtienhondert sesentwintig, den seven 

tienden november, tenvier uren en een quaert naar 

middag, voorons Francios Verhagghen, lid van‟t order van 

den nederlandschen Leeuw, eersten schepenen aangesteld 

voor den burgelijken stand der gand, provintie 

oost-vlaanderen, is gecompareert D‟heer Jan Le Roy 

2e luitenant bij de 17e afdeling infanterie, woondende 

te gand in st.pieters nieuwe straet, den welke ons 

heeft vertoont een kind van het mannelijk geslacht 

geboren gisteren ten ses uren s‟avonds, van hem 

 

 

 
 

 



Noorkopstukken mei 2011 jr. 25 nr. 2 

26 

Vierde Booij informatie/contactdag 

Zaterdag 25 juni wordt de vierde Booij informatie/contactdag gehouden. Ditmaal 

in Orgelzaal Booy in St.Pancras, Daalmeerpad 13 Ab Booij, organist van de Ned. 

Herv. kerk in De Steeg, zal het orgel bespelen.  

Zijn er nog meer organisten onder ons, Laat het weten, zij hebben dan ook de 

mogelijkheid om het orgel te bespelen. 

In Nederland komen een aantal geslachten Booij voor, waarvan nog niet bekend 

is dat zij onderling verwant zijn. Tijdens de contactdag kan informatie 

uitgewisseld worden, herinneringen worden opgehaald en contacten aangehaald. 

Neem foto‟s of andere documenten mee.  

Misschien is het mogelijk om een familie organisatie te beginnen, om samen 

onderzoek te doen. De Booij Bode kan dan gebruikt worden als familietijdschrift 

om onderzoekgegevens te publiceren en om familieverhalen en gebeurtenissen 

vast te leggen. 

Voor meer informatie over orgelzaal Booy zie: www.orgelzaalbooy.nl 

Het programma ziet er als volgt uit:  

11.00 uur: Ontvangst met koffie / thee 

11.30 uur: Ontstaan orgelzaal Booy 

12.00 uur: Rondleiding orgelzaal en orgelspel door Ab Booij uit De Steeg. 

13.00 uur: Stand van zaken onderzoek geslachten Booij door Jaap Booij 

14.00 uur: Gezellig samenzijn, uitwisselen gegevens, vragen enz. (neem vooral 

                  foto‟s en verhalen mee; 

16.00 uur: Sluiting bijeenkomst . 

 

Tijden zijn richttijden. Probeer op tijd te zijn, vanwege de inleiding en 

rondleiding. Als u van plan bent om te komen geef dat dan door aan Jaap Booij. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Booij, tel: 0223-635340 

of per e-mail: jac.booij@planet.nl. 
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Oude Foto’s  

Wie kan ons helpen aan de namen van de personen die op deze foto‟s staan of 

weet wanneer en waar de foto‟s gemaakt zijn. 

Reacties graag naar de redactie 
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Nieuws voor PRO-GEN gebruikers  

Als u in de nabije toekomst een nieuwe Desktop of Laptop gaat aanschaffen en u 

gebruikt het ons wel bekende genealogische programma PRO-GEN, dan kunt u 

wel eens met het volgende probleem te maken krijgen. Wat is namelijk het geval: 

PRO-GEN is in 1989 ontworpen, in de tijd dat alle computers nog onder MS-

DOS werkten. 

PRO-GEN werd door de jaren heen steeds weer aangepast en verbeterd om te 

voldoen aan de steeds veranderende Windows-systemen en de nieuwste eisen 

m.b.t. Websites en Internet.  

De hedendaagse systemen (Apple en Linux daar gelaten) draaien onder 

Windows XP, Windows Vista en Windows 7, dit zijn overwegend 32 bits 

uitvoeringen, maar met de invoering van de nieuwste generatie computers met de 

snelle 64 bits processors, worden er steeds meer Desktops en Laptops 

aangeboden met Windows 7 in 64-bits uitvoering.  

Met PRO-GEN is goed te werken tot Windows 7 32-bits (met enige kleine 

beperkingen), doch bij Windows 7 64-bits houdt het op.  

Een kunstgreep welke bedacht is om toch met de versie Windows 7 64-bits te 

kunnen werken is het programma DOSBox op de computer te installeren; dus 

een DOS omgeving te creëren en daar Pro-Gen in los te laten. Ook werkend via 

DOSBox is er een beperking, zo kunt u b.v. bij uitvoer naar schijf geen lange 

bestandsnamen hanteren. (max. 8 tekens) 

Om Pro-Gen draaiende te krijgen via DOSBox gaat men als volgt te werk: 

Ga naar de website http://www.DOSBox.com en download het volgende 

programma: Windows 0.74 win32 installer.exe Installeer dit programma op de 

computer. 

Nu kunt u PRO-GEN installeren, ga voor de nieuwste versie van PRO-GEN 

naar de website http://www.pro-gen.nl/nlhome.htm kies via “File downloads” 

de tweede versie 

PRO-GEN 3.0b (2.7 MB incl. Aanvulling 18). Installeer PRO-GEN en vul uw 

registratiegegevens en code in via “PRO-GEN hulpprogramma‟s “Overige” en 

“Registratie”. 

U hebt nu weer een volledig werkende versie. Sluit PRO-GEN af. 

Van te voren hebt u natuurlijk op uw oude computer een Back-up gemaakt van 

uw bestanden en deze op een geheugenstick gezet. Sluit nu deze geheugenstick 

aan op de nieuwe computer en start via de nieuwe snelkoppeling “PRO-GEN 

3.0b via DOSBox” op het bureaublad PRO-GEN weer op. Eventueel moet de 
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venstergrootte nog naar wens aangepast worden via “Instelling wijzigen” en is 

PRO-GEN weer klaar voor gebruik. 

U kunt nu uw bestanden via “PRO-GEN hulpprogramma‟s” weer “Restoren”. 

BELANGRIJK: Elke keer voordat u PRO-GEN opstart, moet de geheugenstick 

op de computer aangesloten zijn anders “ziet” de computer de stick niet en 

uiteraard tijdens de dataoverdracht de stick niet verwijderen, daar anders de data 

gedeeltelijk verloren kan gaan. 

Het beste is de stick via de icoon “veilig verwijderen” te ontkoppelen. 

 
Zoeken vanuit je luie stoel 

Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen op resultaat. 

Al heel lang kunnen we zoeken via Family Search.org – Family History and 

Genealogy Records. 

In de volksmond ook wel de Mormonensite genoemd. 

Nu wordt er door hen een nieuwe mogelijkheid geboden middels hun enorme 

hoeveelheid gegevens de originele akten van de Burgerlijke Stand van veel 

plaatsen in Nederland thuis te bekijken. 

Het kost nogal wat tijd om de juiste akte te vinden, maar het bespaart je wel heel 

wat reistijd en reisgeld. 

Fouten in data haast onmogelijk, want je leest nu zelf wat er staat genoteerd in 

de akten. 

Probeer het eens: http://www.genver.nl/fs/fsindex.htm 

 Aanbeveling: lees eerst wel goed de informatiepagina en zoek daarna geboorte-, 

huwelijks- of overlijdensakten. Van sommige plaatsen zelfs [beperkt] de 

huwelijksbijlagen!  
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Uit de laatste bladzijde van het begraafboek van Veendam 
Recapitulatie van ‟t Jaar 1789 

 

 
 Aanmerking: 
 Terwijl de Luiders op de Toren gaan luiden als de 
 Poort reeds open is tot het Luiden of graf-graven: 
 Zoo wordt het daarom hier niet altoos gezegt. 
 Dus is het getal der verstorvenen veel 
 grooter geweest als 88. 
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Het Regionaal Archief Alkmaar is verhuisd! 

Door: Sander Wegereef (Regionaal Archief Alkmaar) 

Met het terugbrengen van een geleend boek verrichtte de Alkmaarse 

gemeentesecretaris J.C.M. Cox op 4 januari jl. de officieuze openingshandeling 

van de nieuwe studiezaal van het Regionaal Archief Alkmaar. De officiële 

opening van het gebouw zal later dit jaar plaatsvinden.  

Het Regionaal Archief 

„bewoont‟ – vanaf de Bergerweg 

gezien – de linkervleugel van de 

voormalige Ambachtsschool. 

Op de begane grond bevinden 

zich ondermeer de studiezaal, 

de leeszaal en de cursusruimte. 

Op de eerste verdieping zijn de 

kantoren van de medewerkers. 

Het Regionaal Archief Alkmaar 

is niet de enige huurder van het 

gebouw; ook Kunst en Cultuur 

Noord-Holland en het Archeologisch Centrum Alkmaar zijn er gevestigd. Medio 

2011 komt de Kunstuitleen daarbij. 

Openingstijden 

Met de komst van de nieuwe studiezaal zijn ook de openingstijden gewijzigd. Het 

archief is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00. tot 17.00 uur Op 

dinsdagavond is het archief geopend tot 21.00 uur In de zomermaanden juni, juli 

en augustus is er geen avondopenstelling. 

Vooraf stukken reserveren 

Hoewel publieksruimten en de kantoren van de archiefdienst naar de Bergerweg 

zijn verhuisd, bevinden de archieven zich voorlopig nog op de oude locatie aan 

de Hertog Aalbrechtweg. In de komende jaren wordt op het terrein achter de 

Ambachtsschool een archiefdepot gebouwd. Bovenop een deel van het depot 

zullen woningen worden gebouwd. De bouw start in de zomer van 2011 en zal 

circa anderhalf jaar in beslag nemen. Naar verwachting kunnen de archieven 

begin 2013 worden overgebracht naar het nieuwe depot. 
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Tot die tijd zijn de stukken dus niet direct in te zien op de studiezaal en moeten 

ze van tevoren worden gereserveerd. Hiervoor is een speciale aanvraagmodule 

gerealiseerd, waarmee het mogelijk is om vanuit huis via de website 

archiefstukken aan te vragen. Op de website  staat de hele aanvraagprocedure 

uitgelegd: www.archiefalkmaar.nl archieven  zoeken en aanvragen. 

 Twee keer per dag rijdt een koerier heen en weer tussen het depot en de 

studiezaal. Stukken die vóór 11.30 uur zijn aangevraagd, zijn dezelfde middag 

vanaf 13.30 uur op de studiezaal in te zien. Stukken die ná 11.30 uur zijn 

aangevraagd, zijn de volgende dag vanaf 9.30 uur beschikbaar. Het is dus erg 

belangrijk om van tevoren goed te bedenken op welk moment u de stukken wilt 

inzien.  

Boeken op de studiezaal 

Gelukkig hoeft niet alles 

aangevraagd te worden; 

op de studiezaal is ook al 

veel in te zien. Zo zijn de 

registers van de burgerlijke 

stand t/m 1922 van alle 

gemeenten in kopie 

aanwezig (m.u.v. de 

registers van Den Helder, 

die via de website digitaal 

beschikbaar zijn). De 

bevolkingsregisters zijn – voor zover niet digitaal – aanwezig op microfiche. De 

doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 zijn in kopie op de studiezaal te 

bekijken (de DTB-registers van Den Helder en Heerhugowaard zijn digitaal 

beschikbaar via de site). 

Het aantal naslagwerken en regionale boeken op de studiezaal is wel fors 

uitgebreid. In de afzonderlijke leeskamer is het mogelijk om de meest recente 

historische en  regionale tijdschriften te lezen. In de centrale hal van het gebouw 

is een restaurant gevestigd waar bezoekers terecht kunnen voor een kopje koffie, 

een kop soep of een broodje. Als het restaurant gesloten is, dan is er koffie 

verkrijgbaar bij de automaat in de leeskamer. 
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Digitalisering 

Tussen de verhuizingsperikelen door is eind 2010 ook nog een nieuw 

digitaliseringsproject gestart. De circa 1100 gezinskaarten van Den Helder (1917-

1940) die in een eerder stadium niet waren gescand, worden alsnog 

gedigitaliseerd. Een groep vrijwilligers van de NGV heeft de ontbrekende kaarten 

vorig jaar geïnventariseerd. Daarnaast worden alle doop-, trouw- en 

begraafboeken en de kaartenbakken met indexkaartjes op de transportregisters 

(oud-rechterlijk archief) van Alkmaar gescand.  

In een volgende fase, later dit jaar, zullen ook de DTB-registers van de andere 

gemeenten worden gedigitaliseerd. Ook zal een groot deel van de krantencollectie 

en een alle tijdschriften van historische verenigingen worden gescand en digitaal 

doorzoekbaar worden gemaakt.  Uiteraard wordt u via NoordKopStukken op de 

hoogte gehouden! 
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Uit Erfgoed jan/feb 2011 

 
Websites de moeite waard om te bekijken 
 
Historisch Genootschap Oud Soetermeer  
http://www.allezoetermeerders.nl/ 
http://www.oudsoetermeer.nl/ 
 
DTB‟s Zuid Holland 
http://www.nationaalarchief.nl/voorouders/dtb/ 
 
Vereniging Jan van Hout 
http://www.sonneveldweb.nl 
 
Maak een voorouder, afstammeling of relatie grafiek 
Produceren van een elegante web-stijl genealogische tekst in uw eigen taal.  
Link grafieken en tekst en publiceren op het internet 
Uitstekende resultaten en eenvoudig te produceren uit een gedcom bestand.  
http://www.genealogicagrafica.nl/ 

 
 

Fijne vakantie gewenst.  
Wij zien u weer graag terug op de maandagen vanaf 5 september 2011, 

dit tot en met 28 november 2011 als vanouds in de Maranathakerk. 
 

 



 
Noordkopstukken is een blad voor en door de leden van de afdeling Den Helder 
en omstreken van de Nederlandse GenealogischeVereniging 
 
Het afdelingsbestuur is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:  mevr. A.J. Carsjens-Grotewal 
    Pieter de Leeuwstraat 40, 1785 JK Den Helder 

 0223693356    voorzitter@denhelder.ngv.nl  
 
Secretaris:  mevr. G. Burgmeijer-Hilker 
    Ooievaarstraat 28, 1781 VP Den Helder 

 0223618674  secretaris@denhelder.ngv.nl 
 
Penningmeester:  dhr. G.Lemson 
    Azaleastraat 4,  1783 HH Den Helder 

 0223627427  penningmeester@denhelder.ngv.nl 
 
Lid/redactie:  mevr.  M. Prudon-de Jong 
   Pieter v.d. Deurelaan 6, 1785 GB Den Helder 

 0223630507  algemeenlid1@denhelder.ngv.nl 
  
Lid/redactie:   dhr. R. Mos 
    Wingerdstraat 34, 1783 HL Den Helder 

 0223622656  algemeenlid2@denhelder.ngv.nl 
 
Redactie:  mevr. M. Feenstra 
   Alblasstraat 38, 1784 TX Den Helder 

 0223627578  redactie@denhelder.ngv.nl 
 
De afdeling heeft een website, http://denhelder.ngv.nl/ 
Het postadres van de NGV is NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp. 
Het verenigingscentrum van de NGV is gevestigd op het adres Papelaan 6, 1382 
RM Weesp. T: 0294413301 
Geopend: donderdag en zaterdag 10.00-16.00u (niet op feestdagen) 
 

NoordKOPstukken wordt gedrukt bij de Reproafdeling van ’s Heeren Loo 


