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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 mei 2014 

Voor dit nummer kan kopij worden gezonden naar een van de redactieleden tot 

uiterlijk 15 maart 2014, bij voorkeur per e-mail. 

 

 
 



 Noordkopstukken januari 2014 jr. 28 nr. 1  

1 

Van de voorzitter 
 
Beste mensen 
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Namens het bestuur wens ik alle leden en hun familie het allerbeste voor 
2014 en spreek de wens uit velen van u te mogen ontmoeten op onze 
lezingavonden en activiteiten, die het komende jaar georganiseerd worden. 
 
Ook dit jaar is het bestuur er in geslaagd een aantal interessante lezingen 
voor U te verzorgen. Graag verwijs ik u naar de agenda in dit blad. 
Als voorzitter heb ik het afgelopen jaar mijn taken door omstandigheden 
niet kunnen vervullen. U heeft daar niets van gemerkt. 
 
Door de inzet van het bestuur en vooral het extra werk voor onze secretaris 
kan ik stellen dat het afgelopen jaar weer voorzien was van veel  leuke 
avonden. 
 
In dit nieuwe jaar ben ik weer beschikbaar en zal mij inzetten voor de  
afdeling. 
 
Ik wens u veel leesplezier in het blad, ook nu weer voorzien van mooie 
artikelen. 
 
Vriendelijke groet  Afra  

 
 
Afdelingsagenda 
 
Lezing 
Op vrijdag 24 januari 2014, aanvang 20.00 uur, geeft de heer H. Rijswijk een 
lezing over genealogische bewijs in niet kerkelijke bronnen. 
 
Op vrijdag 21 maart 2014, aanvang 20.00 uur, geeft mevrouw Sytske 
Visscher, verbonden aan het Centraal Bureau voor Genealogie, een lezing 
en uitleg over WieWasWie. 
 
Beide lezingen vinden plaats in de Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den 
Helder. 
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Jaarvergadering 
 
De jaarvergadering is gepland op vrijdag 21 februari 2014 aanvang 20.00 uur 
in de Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder. 
 
Agenda Jaarvergadering 
 

1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering. 
4. Jaarverslag. 
5. Mededelingen. 
6. Ingekomen stukken. 
7. Financieel overzicht 2013 en begroting liggen voor aanvang van de 

vergadering ter inzage. 
8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming van een nieuw 

kascontrolecommissielid.  
Kascontrole  Hr. A. Groenou en A. Kramer. 

9. Bestuursverkiezing. Reglementair treden af Gre Burgmeijer en 
Marijke Prudon, zij stellen zich herkiesbaar.  

10. Verslag Peter Poortvliet van de landelijke vergadering NGV 
11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Rondvraag en sluiting. 

 
Tien minutenpraatje  
Piet Zeeman vertelt iets over de beeldbank van de Helderse Historische 
Vereniging. 
 
Bent u iets bijzonders tegengekomen bij uw onderzoek en zou u daarover 
iets willen vertellen.  Ook iets, geheel buiten de genealogie,  over een andere 
hobby. 
 
Leden mutaties 
Adreswijziging: 
Dhr. J.T. van Eck,  Strijkmolen 7,  1733 PD Nieuwe Niedorp. 
Beëindiging lidmaatschap 
Dhr. W.J.H. Boekhorst, Doorzwin 4189, 1788 NR  Den Helder.  
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Bibliotheek 
 
Met ingang van 2014 is onze aanwezigheid in de Openbare Bibliotheek aan 
het Bernhardplein gewijzigd. We zijn dan aanwezig in de eerste en derde 
week van de maand. In de eerste week alleen op dinsdag en in de derde 
week zowel op dinsdag als op donderdag. Op de dinsdagen bevinden we 
ons in de kelder en op de donderdag zowel in de kelder als in de centrale 
hal.  
Op betreffende dagen kunt u terecht oor adviezen en informatie. We zijn 
aanwezig van 13.30 tot 16.00 uur. Dit geldt niet voor de maanden juni, juli, 
augustus en december. 
 
Gratis of niet! 
 
Alle lezingen die onze afdeling organiseert en die gehouden worden in de 
Draaikolk,  zijn GRATIS voor leden en belangstellenden. 
 
De lezingen die georganiseerd worden door de Helderse Historische 
Vereniging, de Vereniging voor Sociale Geschiedenis , de Bibliotheek en 
onze afdeling, worden gehouden in de bibliotheek  aan het Bernhardplein in 
Den Helder. 
Voor deze lezingen betaalt u € 3.50 inclusief een kopje thee of koffie. 
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Nieuwe webmaster 
 
Het zal onze trouwe bezoekers/sters van de afdelingswebsite niet zijn 
ontgaan dat deze een gehele nieuwe en fraaie lay-out heeft. Onze nieuwe 
webmaster Marian Schaapkens heeft hier met veel enthousiasme aan 
gewerkt. 
We konden er niet aan ontkomen dat binnen de NGV ook Twitter en 
Facebook zijn intrede heeft gedaan.  
 
Twitter en Facebook 
 
Sinds kort is onze afdeling ook op Twitter en Facebook te vinden. 
Als u ons wil volgen ga dan naar een (of beide) van de onderstaande 
webadressen.  
 
Twitter:  
https://twitter.com/NGV_HLD  
of zoek met ‘ngv den helder eo’ 

 
 
 
 
 
 

 
Facebook:   
https://www.facebook.com/NGV
DenHelder  of zoek met ‘ngv 
afdeling Den Helder en 
Omstreken’. 

 
 

 
 
 

Mocht u zelf leuke of interessante informatie hebben, of op internet 
tegenkomen, deel dit dan met ons op een van de platforms. 
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Hoog geëerd, diep gezonken 
 
Pieter Guijken: een man met een prima staat van dienst bij de Marine, maar 
als burger een schuinsmarcheerder, die van zijn padje was geraakt. 
 
Een voorvader in onze kwartierstaat is Pieter Guijken. 
(Op zijn geboorteakte staat alleen deze voornaam genoteerd) 
Hij is geboren in Rotterdam op 14 mei 1815 als zoon van Johannes 
Wilhelmus Guijken en Nasje van Nahuijs. 
 
Pieter gaat bij de Marine en trouwt op 4 juni 1845 te Vlissingen met Sara 
Alida Hendrica Terpoorten uit Breda. Bij dit huwelijk wordt dochter 
Catharina Johanna (geboren 28 december 1844) erkend. 
In 1838 is hij matroos 3de  klasse in dienst gekomen op het W. S. Kenau 
Hasselaar. Hij werkt zich op tot ziekenoppasser en wordt ontslagen wegens 
dienstbeëindiging in november 1844. 
In 1845  tekent hij weer bij de Marine, wordt bevorderd tot majoor in 1846 
en gaat in maart 1851 met ontslag, wederom wegens dienstbeëindiging. 
Echter, op 13 oktober tekent hij weer voor 5 jaar bij en wordt aangenomen 
als majoor ziekentrooster op het W.S. “de Schelde”. Hierna volgen nog een 
aantal aanstellingen voor 3 jaar. 
Een aantal keren is hij  naar de Oost gezonden (o.a. Atjeh 1851, Madura 
1866 tot 1870) Op 19 januari 1870 is hij a/b van een Koopvaardijschip 
gerepatrieerd en op 19 mei 1870 is hij alweer op een W.S. geplaatst 
(Mooze?). 
Wanneer ik de lijst met andere buitenlandse reizen (Rusland, Atlantische 
Oceaan en elf keer Middellandse zee) bekijk, is het een wonder dat hij soms 
nog thuis kwam m.u.v. plaatsing op een W.S. te Vlissingen. 
Blijkbaar had hij een groot talent te verzorgen, want hij wordt telkens 
genoemd als: ziekenoppasser, ziekentrooster en troostvader. Een sociaal 
bevlogen man? 
Was hij emotioneel betrokken bij zijn zieken en zwakken? 
 
Hij werd zeker gewaardeerd: ereteken 1849, medaille in 1852,  zilveren 
medaille voor eerlijke en trouwe dienst toegekend bij Resolutie ad. 30 
januari 1862. 
Gouden medaille ter halve grootte 16 september 1870 o.a. voor zijn 
aanwezigheid in Japan en bij gevechten. 
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Hij was onafgebroken van 1866 tot 1870 in Oost Indië geweest. 
Ondanks zijn snelle herplaatsing is hij niet meer gezond, want 6 weken later 
is het duidelijk: in juni 1870 gaat hij met ontslag wegens: ongeschiktheid 
voor de militaire dienst ter zake en door de dienst ontstane 
“lighaamsgebreken” bestaande in Ouderdomsgebreken,  algemene 
vermagering  en verzwakking, belangrijke vermindering van 
gezichtsvermogen ontstaan langzamerhand door vorderende leeftijd en 
langdurige onafgebroken diensttijd aan boord van schepen buiten ’s lands. 
Res: d.d. 30 Juny 1870 no. 42/43. 
 
Op 1 juli 1870 gaat hij met pensioen met  ƒ 165,- ’s jaars,  wegens 
langdurige dienst met ongeschiktheid voor de dienst. Res: d.d. 10 july 1870 
no. 47/56. 
 
In november 1865 is zijn gezin al naar Den Helder verhuisd, waar hij zich 
later bijvoegt. Inmiddels zijn  ”voornaam en geboortedatum” gewijzigd in 
Petrus Wilhelmus geb. op 14 mei 1817 i.p.v. Pieter geb. 14 mei 1815!? 
 
Tot zover een samenvatting van zijn loopbaan als militair bij de Marine en 
een beeld over zijn inzet die werd beloond met goede conduïten en 
onderscheidingen. 
 
Kon Pieter niet meer wennen aan een gezinsleven, was hij niet gewend aan 
de vrije tijd, kon men niet rondkomen van ƒ 41,75 per kwartaal met een 
gezin of had hij last van … tja, waarvan? 
Het blijft gissen of hij ooit geheel is hersteld van alle kwetsuren en van 
andere problemen die dit nieuwe leven met zich mee bracht. 
Maar een feit is wel dat hij nog geen twee jaar later alleen vertrekt uit Den 
Helder naar Deventer. 
Reden waarom juist deze stad en met welke bedoeling blijft ook gissen. 
 
Hierna gaat het zowel met hem als met zijn achtergebleven gezin geheel 
mis. 
Zijn vrouw overlijdt op 1 november 1874, waarbij op de overlijdensakte 
staat: “… zij is de echtgenote van P.W. Guijken, maar deze is afwezig”. 
Geen enkele verklaring waar hij is of waarom hij niet in Den Helder is. Hun 
jongste zoon is dan 14 jaar oud. Hij overlijdt op 15 jarige leeftijd, waarbij op 
de akte wordt vermeld dat beide ouders zijn overleden. 
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Zoon Petrus Johannes Wilhelmus (geboren op 1 april 1846) gaat trouwen in 
1880 in Amsterdam. Bij zijn ondertrouw wordt vermeld dat: het bestaan of 
verblijf van zijn vader P.W. Guijken onzeker is. 
Op 26 januari 1892 overlijdt dochter Johanna als weduwe van 37 jaar. Op 
haar akte staat vermeld:…dochter van P.W. Guijken, wiens al of niet in 
leven zijn onbekend is. 
Nu, na veel zoekwerk, blijkt dat hij al die tijd nog in leven was en elk 
kwartaal zijn pensioen “ergens”(?) kwam innen. Dat ergens was steeds in 
Overijssel, Gelderland of Brabant. 
Helaas was hij toen al tussen wal en schip geraakt. Hij schijnt weinig meer 
over te hebben gehouden van zijn “medeleven voor zwakken”, discipline en 
moed, beleid en trouw. 
Wel blijken zijn lichamelijke gebreken, op grond waarvan hij de dienst heeft 
moeten verlaten, weer aardig te zijn hersteld, gezien de afstanden die hij 
aflegt al dan niet op de hielen gezeten. 

 
Dit gezien het feit dat hij nog minstens 25 jaren in leven is gebleven en slim 
en snel genoeg was om langdurig uit de handen van de politie te blijven. 
Pieter zwalkte met zijn ouderdomsgebreken, zwakheid en vermindering van 
gezichtsvermogen dus langs ’s Herenswegen, schijnbaar niet gehinderd door 
schuldgevoel t.o.v. zijn gezin. 
De excessen waarvoor de rechtbank in ’s-Hertogenbosch hem veroordeelde 
en de vele oproepen in het Politieblad geven blijk van een handel en wandel 
die haaks staat op de geschreven conduïten. Hij was diep gevallen. 
 
Was Pieter misschien ziek in zijn hoofd? Tropenkolder of (een vorm van ) 
P.T.S.S. Zelfs met een “rosse pruik” op, kun je gedrag dat voort vloeit uit 
wat in je hoofd zit, niet maskeren. 
Of was de “rosse pruik” een vermomming, om aan de politie te ontkomen? 

Algemeen politieblad 1872 
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Algemeen politieblad 1876 

 
Algemeen politieblad 1876 

 
Algemeen politieblad 1880 

 
Algemeen politieblad 1877 
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In het nationaal Archief in Den Haag (archiefblok Algemene Rekenkamer, 
bureau Vaste Posten 1802-1958) staat bij zijn stamboekgegevens dat zijn 
pensioen, dat was ingegaan op 1 juli 1870, betaald is tot 21 november 1897 
hier achter staat ov.  
 
Ik neem aan dat ov. staat voor overlijden. 
Vele vragen blijven. Maar gek genoeg komt het zelden voor dat je wel een 
overlijdensdatum hebt, maar niet de plaats van overlijden 
Pieter heeft wel lang pensioen genoten, dat is dan weer wel aantoonbaar. 
 
W.S.= Wachtschip 
 
 Marijke Feenstra 

 
 
 
 

  

 

 
Algemeen politieblad 1878 

 



 Noordkopstukken januari 2014 jr. 28 nr. 1  

10 

Family Search  
https://familysearch.org/ 

 
 
Op 25 oktober jl. werd door de hr. Hans Huizing een lezing verzorgd over 
Family Search, de website van de leden van de Kerk van Jezus Christus van 
de heiligen der laatste dagen, beter bekend als de Mormonen of (The 
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) afgekort LDS.  
We mochten ons verheugen op een goede belangstelling voor deze lezing 
en vonden het de moeite waard om ook de niet bezoekers hiervan kennis te 
laten nemen. 
Op ons verzoek hebben we Hans, zo moesten we hem aanspreken, 
gevraagd naar een samenvatting van zijn lezing. Voor hem was dat geen 
probleem en treft u zijn spontane bijdrage hierbij aan. 
 
Vernieuwde website van Familysearch 
  
Bij de meesten van u zal de website van Familysearch inmiddels wel bekend 
zijn.  
www.familysearch.org  De laatste paar maanden is deze website geheel 
vernieuwd. Daarom is het goed om alles nog eens te revue te laten passeren.  
De Mormonen hebben van de jaren 50 tot 80 van de vorige eeuw heel veel 
kerkboeken en BS-aktes gefotografeerd. Niet alleen in Nederland maar over 
de gehele wereld. Ook de aktes die u in het archief oproept als u naar b.v. 
microfiches kijkt,  zijn uiteindelijk het werk van de leden van de LDS kerk. 
Dus voor ons amateur genealogen een enorm rijke bron. Rechtstreeks op 
de site zoeken in geïndexeerde bestanden is een mogelijkheid. Ook kunt u 
zoeken in door anderen aangeleverde genealogieën.  
Tot voor kort kon er ook gezocht worden in door derden aangeleverde 
informatie op CD. Deze mogelijkheid is echter vervallen.  
Familysearch heeft echter een heel nieuw, zeer ambitieus project gestart. Je 
eigen stamboom op hun site.  Daarbij wordt er tijdens het invoeren 
gecontroleerd of de entree al bestaat. Zo ja, dan kunt u koppelen. Daarmee 
wordt voorkomen dat dezelfde persoon meer dan één keer in de grote 
database voorkomt.  
Dus één grote database voor de hele wereld. Dat is ook de reden dat e.e.a. 
met de hand ingevoerd moet worden.  
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Als u een GEDCOM bestand zou uploaden van b.v. 2.500 personen, zou 
zelfs de grootste computer al die wereldwijde controles niet aan kunnen.  
Ook komen er steeds meer indexen en analoge films, digitaal beschikbaar. 
Bijna dagelijks zijn er uitbreidingen.  Een andere zeer interessante dienst is 
de mogelijkheid om van een gekozen kerkgemeente of Burgerlijke Stand 
ergens op de wereld, films van de relevante kerkboeken of aktes te huren. 
(voor zover deze er zijn). Deze films zijn in te zien in een door u te kiezen 
Familycenter.  
Daar staan viewers en vrijwilligers klaar om u, indien nodig op weg te 
helpen.  
Dankzij deze dienst is het mij zelf gelukt om al een behoorlijk stuk van mijn 
kwartierstaat in Polen terug te vinden. 
En dat zou gezien de afstand van meer dan 1200 km anders niet mogelijk 
zijn  
En niet te vergeten GENVER,  

 
een Nederlandse versie van Familysearch waar 
inmiddels heel veel BS-aktes en ook steeds meer 
DTB boeken digitaal, online zijn in te zien. Voor 
veel zaken hoeft u dus niet meer naar een archief, 
maar kunt u de aktes op uw computer thuis inzien 
en naar uw eigen computer kopiëren.  
En mocht u zelf mee willen werken aan het 
indexeren van aktes, dan ben u van harte welkom 
om iets terug te doen voor deze, nog steeds gratis service.  
Een keer een gratis account aanmaken en u kunt aan de slag. 
Kortom, een zeer rijke bron voor heel veel gegevens. 
 
Nederlandse akten via FamilySearch http://www.genver.nl en op 
http://www.genver2.nl 
 

 
 
De originele moederfilms liggen opgeslagen in de granieten opslagruimte 
nabij Salt Lake City.  
Van alle microfilms is er een kopie gemaakt, die uitgeleend kan worden.  
Oorspronkelijk komt elke film die in Europa besteld wordt vanuit Salt Lake 
City.  
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Die wordt echter sinds jaren terug gezonden naar het depot in Frankfurt.  
In de loop van de jaren is daar reeds een ruim depot ontstaan van films die 
door Europese belangstellenden besteld worden.  
Als er nu een film vanuit Europa besteld wordt, wordt eerst gecheckt of die 
al in Frankfurt aanwezig is.  
Indien ja, dan wordt die van daaruit verzonden.  
Indien niet, dan wordt Salt Lake City verzocht de film alsnog te verzenden. 
Als iemand in Australië een Belgische film bestelt, dan komt die vanuit 
Amerika.  
Europeanen worden in regel vanuit Frankfurt bediend, de andere landen 
vanuit Amerika. Het is mogelijk dat er in de toekomst nog enkele andere 
centrale distributiedepots bijkomen.  
 
Hans Huizing 
0522-440717 
hanshuizing@home.nl 
 
Een kleine toevoeging als u de akten wilt downloaden. 
Op het scherm ziet u hier linksonder dit zwevende  kadertje.  

 
Klik op Save 
en het 
document 
(image) wordt 
opgeslagen 
onder de naam 
record-
image.jpg in 
principe in de 

map downloads.  
 
U kunt het bestand ook direct in een map naar keuze plaatsen.  
 
Bij het opslaan van het bestand verschijnt er 
rechtsboven een groen naar beneden wijzend pijltje.  
Deze image download is dan ook via  het pijltje te 
bekijken. 
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De oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder 
 
Zoals in ons vorige NoordKOPstukken blad reeds beschreven staan er 
gelukkig nog een aantal grafzerken van rond 1670. 
Bijzonder is ook dat er tot voor kort ook enkele houten zerken stonden. 
Deze zijn uiterst zeldzaam, maar zeer kwetsbaar. Ze zijn vervangen door 
replica's,  maar worden wel bewaard.. 

 
 

  

Origineel en Replica 

HIER RUST HET STOFFELIJKE OVERSCHOT VAN TRIJNTJE BLOM 

ECHTGENOOT VAN JOHANNUS HEMELRIJK GEB 12 OCT1826 OVERL 

31 MAART 1877 
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Een ander bijzonder fraaie zerk is die van Kornelis Kornelisz. Gielis (1670-
1722). 
Alleen op zijn zerk wordt zijn naam met een K geschreven. 
Dit i.t.t. alle akten en geschreven gebeurtenissen, waarmee hij naam heeft 
gemaakt. Ook zijn handtekening is met dubbel C  
 

 
 
Den Helder en Huisduinen leverden vooral in de 17e eeuw veel zeeloodsen 
en walvisvaarders aan. 
Men schat der er meer dan 700 gezagvoerders/commandeurs hier 
woonachtig waren. 
In de 18e eeuw werd het jachtterrein verlegd van Spitsbergen richting 
Groenland, omdat de vangst terug liep. 
 
Als commandeur op zijn derde reis heeft Cornelis Cornelisz. Gielis het naar 
hem vernoemde "Commandeur Gillesland" ontdekt (nu Kvitoya ten oosten 
van Nordaustlandet). 
Hij was toen 37 jaar en maakte zich tevens verdienstelijk als kaarttekenaar 
(cartograaf). 
Cornelis heeft zijn kaarten van de ijszeeën bij Spitsbergen zo nauwkeurig 
gemaakt dat deze werden gedrukt bij een Amsterdamse uitgever en zelfs 
100 jaar later nog dienst deden bij Britse expeditie naar het Noordpool 
gebied vanaf Spitsbergen. 
 
Cornelis overleed aan boord tijdens een van zijn reizen. Zijn lichaam werd 
(zoals gebruikelijk bij officieren) mee naar huis (Den Helder) genomen; 
waar hij op (19 augustus 1722 werd begraven).  
Scheepslieden die geen officier waren, werden niet mee terug genomen, 
tenzij men binnen 36 uur verwachtte terug te zijn in de thuis haven. 
Hij had 109 walvissen gevangen voor zijn opdrachtgevers de gebroeders 
Mol uit Jisp. 
Cornelis heeft later als cartograaf meer bekendheid behouden dan als 
commandeur der walvisvaart.  
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IHS  

HIER LEYT BEGRAVEN 

KORNELIS KORNELIZE 

GIELIS IS GERUST DEN 

2 JULY 1722 

 

Cornelis Cornelisz Gielis was 
oud katholiek en men wilde dat 
op zijn graf duidelijk kenbaar 
maken. 
 

 
Het kruisteken boven de letters 
geeft dit ook aan. 
De letters staan voor In Hoc 
Signa: in dit teken zult u 
overwinnen. 
 
 
Het geslacht Gielis is bekend in 
Den Helder vanaf ñ 1615 (Dirck 
Gielis) en leverde de navolgende 
generaties zeevaarders op. 
 
155 jaar Gielis (ñ 1615 tot 1760) 
Een geslacht van zee- en 
walvisvaarders 

 
I. Dirck Gielis, geb. circa 1615, overleden Den Helder circa 1675, 

trouwde aldaar circa 1649 met Trijntje Reyniers, geb. circa 1620, 
overleden Den Helder 8 juni 1684. 
 
Uit dit huwelijk drie zonen, waarvan de oudste 

 
II. Cornelis Dircks Gielis, geb. Den Helder circa 1650, zeeman, overleden 

circa 1690. 
Hij was in 1688 commandeur walvisvaart; trouwde in Den Helder circa 
1672 met Neeltje NN. 
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 Uit dit huwelijk minstens zes kinderen waarvan Cornelis Cornelisz de 
oudste zoon was. 

 
III. Cornelis Cornelisz. Gielis, geb. Den Helder circa 1675, zeeman 

overleden aan boord op 2 juli 1722  en begraven in Den Helder op 19 
augustus 1722.  
Hij was van 1700-1722 commandeur Groenland voor een reder uit de 
Rijp. Hij  voer in 1707 rond Spitsbergen en ontdekte het "commandeur 
Gilisland" (thans Kritoyane). Hij was ook cartograaf.  
Ondertrouw Den Helder 24 december 1695; trouwde kerk Den Helder 
8 januari 1696  (OK) met Aegt Cornelis Foppes, geb. Den Helder circa 
1675, overleden aldaar 9 juni 1719, begraven aldaar 11 juni 1719. 
Dochter van Cornelis Pieters Foppes.  Uit dit huwelijk zes zonen, 
waarvan er drie op zeer jonge leeftijd overleden. De oudste  zoon is 
Cornelis Cornelisz Gielis. 
 

IV. Cornelis Cornelisz. Gielis, ged. (OK) Den Helder op 5 oktober 1696, 
overleden aldaar op 29  november 1756, begraven op 1 december 1756. 
Rond 1730 was hij jaarlijks op walvisjacht.  
Ondertrouw Den Helder 10 augustus 1726, trouwde kerk Den Helder 
25 augustus 1726  (OK) met Maria Teunis Jonker, ged. (OK) Den 
Helder 15 augustus 1697, overleden op  2 augustus 1772 en begraven 
aldaar 4 augustus 1772. Dochter van Teunis Wijbrandsz.  Jonker en 
mary Jacobs Gulik. 
Uit dit huwelijk vier kinderen waarvan Cornelis Cornelisz de oudste 
zoon is. 

 
V. Cornelis Cornelisz. Gielis, ged. (OK) Den Helder 2 juli 1733, overleden 

april 1760 en begraven aldaar 15 april 1760 zeevaarder. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Oorkonde in Steen van J.T. Bremer 
Bijzondere mensen, bijzondere zerken van J.T. Bremer en L.R. Deugd 
Houten grafzerken op de Helderse begraafplaats (24ste jrg. no.2 Levend 
Verleden) van Jack Ambriola. 
Foto's/afbeeldingen aangeleverd door de heren:  P. Zeeman en C. Paarlberg 
 
Marijke Feenstra 
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"De NGV gaat Digitaal" 
 
Als lid van de werkgroep digitalisering met als opdracht realisatie van de 
boven gestelde doelstelling, heeft Ger Telman een verzoek gedaan om 
mensen van onze afdeling te enthousiasmeren om deel te willen nemen aan 
dit grote, voor de NGV-leden belangrijke project.  
Uit eerdere berichtgeving is al duidelijk gemaakt dat wij, de NGV, een grote 
inhaalslag moeten maken en dat daarvoor nu de voorwaarden zijn 
geschapen. De vereniging bezit een tweetal professionele scannners en er is 
een aantal collecties op een prioriteitenlijst geplaatst. Inmiddels zijn twee 
collecties in behandeling genomen, door een kleine groep scanners.  
Van de eerste collectie, overlijdensberichten, drukwerk uit de 
familiedocumentatie waarvan wij er ongeveer 100.000 in de collectie 
hebben, zijn reeds een aanzienlijk aantal ingescand. De nieuwe WEB-site 
van de NGV is ingericht met het onderdeel “Digitaliseren” en daaronder 
vallen applicaties om de gescande overlijdensberichten op te slaan en via het 
internet aan te bieden.  
Om de scans ook op een effectieve manier aan de leden-onderzoekers te 
kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat er een koppeling wordt gemaakt 
tussen de scan en de informatie op de overlijdensberichten. Dat indexeren 
kan nu worden gedaan door een ieder die zich voor dit werk beschikbaar 
wil stellen. Daar zit nu de precies de moeilijkheid. Hoe komen wij aan 
voldoende medewerkers om deze klus te klaren.  
Van uit de werkgroep is eerder een oproep verstuurd naar de 
afdelingsbesturen met het verzoek daaraan medewerking te verlenen. 
Inmiddels hebben er zich een aantal enthousiaste leden aangemeld, maar de 
hoeveelheid werk vraagt om nog meer assistentie en wij hopen de 
afdelingsleden te enthousiasmeren om aan deze oproep gehoor te willen 
geven.  
Uit de afdeling Den Helder e.o. hebben er zich nog geen medewerkers 
aangemeld en vragen wij u om te willen helpen. Ger Telman is bereid om 
mondeling een toelichting te geven. U kunt contact opnemen met: Ger 
Telman, lid werkgroep digitalisering via zijn e-mailadres: 
famtelman@hetnet.nl. 
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Voor u gelezen  
 
Zoektocht in Amerikaanse archieven;  Bronnen op internet 

 
Passgierslijsten / personeelslijsten  New York  
1892-1924    
http://www.ellisisland.org  
(gratis na registratie) 
 
 

Naturalisatie, volkstelling etc: 

 
http://www.ancestry.com    (lidmaatschap) 

 
http://www.fold3.com       (lidmaatschap) 
 
Kranten: 

  
http://news.goolge.com/newspapers    

 
http://rbr.mtpl.org/rbr/ 
 
Voor u gelezen in het blad Gens Propria (Kennemerland) 

 

 
10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle 
drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van 
Defensie worden nu ontsloten via deze database. 
 http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/ 
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Verslag lezing  22-11-2013  dialecten door Marcel  Plaatsman 
 
De eerste vraag hierbij is:  Wat is taal en wat is dialect? 
Aan de hand van taalgrenzen  (iets anders dan land of gemeentegrenzen) 
nam Marcel  Plaatsman ons met veel humor en taalvoorbeelden mee 
voornamelijk langs de West Friese taalgrenzen. 
Het Friese taalgebied is een officiële taal maar  in en rond Hoorn en 
Enkhuizen,  maar ook rond Amsterdam zijn er veel overeenkomsten met 
het Fries. 
Een apart gebied is Texel. Daar zijn weer veel overeenkomsten met de 
Deense taal. Dit alles heeft te maken met de vele verhuizingen en de 
scheepvaart in deze gebieden. 
Nog een apart gebied is Volendam , daar spreken ze een dialect dat bijna 
niet te volgen is en waarvan de herkomst niet duidelijk is. 
En wat te denken van Groningers en Limburgers Deze kunnen elkaar 
nauwelijks verstaan. 
Taal is een manier om met elkaar te communiceren, maar langzamerhand 
worden dialect en streektaal jammer genoeg verdrongen door het ABN. 
Al met al een zeer boeiende en leerzame avond. 
 

 
 
Afdelingswebsite 
 
Op onze afdelingslaptop bevind zich een site, die niet op internet valt te 
raadplegen. Het was louter bedoeld voor ons als bestuur ter informatie-bron 
aan de  bezoekers van de bibliotheek.  
 
In het begin van onze bibliotheeksessies gaf het soms wat problemen om 
niet direct antwoord te kunnen geven op een door de bezoekers/sters 
gestelde vraag. 
Inmiddels staan er verwijzingen op naar de diverse archieven. Om hiervan 
een idee te krijgen is de  website van de NGV gelinkt, met daarbij alle 
tabbladen naar het betreffende onderwerp. Het zoeken op bijvoorbeeld 
Google beperken was ook het uitgangspunt. Dit is evenzo gedaan  met de 
websites van het CBG en het Nationaal Archief.  
Dus even de weg weten op de site van de afdelingslaptop en dan kunt u op 
de betreffende link klikken om direct naar de te raadplegen pagina gaan.  
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Momenteel wordt er hard aan gewerkt om alle huwelijkse bijlagen van Den 
Helder via Genver op een snelle manier te bekijken. Weet u het jaartal en 
het aktenummer, dan is het een kwestie van de film opzoeken, het 
imagenummer in het kadertje intypen en de huwelijksbijlagen staan voor uw 
neus.  
Ook de klapper van Den Helder op de geboorten, huwelijken en overlijden 
staan er al op. Alleen nog met het imagenummer.   
Verder zijn er woordenboeken te raadplegen. Er is naslag over bepaalde 
onderwerpen, oud schrift, enz. 
 
De site is gemaakt voor plaatsing op een USB-stick, zodat deze in iedere 
willekeurige computer valt te gebruiken als startpagina. Uiteraard kan dit 
natuurlijk ook naar uw eigen computer worden gekopieerd. De site is 
inmiddels meer dan 4 Gb groot. 
Bent u op een van de bibliotheekdagen (zie onder  bibliotheek) in de buurt, 
dan kunt een kopie van mij krijgen. Neem dan wel een USB-stick van 
minimaal 8Gb mee. In de bibliotheek kan ik het demonstreren en  uitleg 
geven. 
Er is veel tijd in gestoken, maar ik ben de  mening toegedaan dat ook u er 
gebruik van moet kunnen maken. Zelf heb ik er al veel gemak van 
ondervonden. Aanvullingen en eventueel hulp zijn welkom.  
G.L. 
 

.  

 



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 
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 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 
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Webbeheer:  mevr. M. Schaapkens-Kruize 
    webbeheer@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) 
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