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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 september 2014 

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

uiterlijk 15 augustus 2014, bij voorkeur per e-mail. 
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Van de voorzitter 
 
Beste mensen 
 
De jaarvergadering hebben we inmiddels weer achter de rug. 

Marijke Prudon is herkozen, zodat we als bestuur op volle sterkte blijven. 

Toch blijft de toekomst onzeker. Er komt een tijd dat wij als bestuur, gezien onze 

leeftijd de kar niet meer kunnen trekken. 

We hopen nog steeds op leden die iets jonger zijn  en zich beschikbaar willen stellen 

voor een bestuursfunctie. 

De samenwerking met de historische verenigingen in Den Helder vordert gestaag. 

Er zijn nog hobbels te nemen, maar het bestuur heeft er vertrouwen in dat we in 2015 

gezamenlijk in het nieuwe gebouw van de bibliotheek  kunnen trekken. 

Een prachtige locatie, waar archiefstukken en ander belangrijke materialen op een 

goede wijze bewaard en ontsloten kunnen worden. 

Er wordt al weer druk overleg gevoerd  om lezingen  te organiseren voor de maanden 

september, oktober en november. 

Ik  wil U  verder nog wijzen op onze afdelingswebsite, twitter en facebook, waar U 

actuele informatie kunt vinden en ook zelf  genealogische zaken  met ons kunt delen. 

Ik wens U wederom veel leesplezier in ons blad. 

 

Vriendelijke groet Afra 

 
 
Afdelingsagenda 
 
Lezing 
Op vrijdag 26 september  verzorgt  Andre Koning een lezing over Stelling Den 
Helder.   
http://www.stichtingstellingdenhelder.nl/ 
 

Vrijdag 24 oktober hebben we een lezing over “Boeven in de familie”. Deze lezing 

wordt verzorgd door dhr. Hans van Felius, medewerker van het Noord-Hollands 

Archief  te Haarlem. 

Vrijdag 28 november verwelkomen we Dhr. D. Keijzer die een lezing zal gaan houden 

over het Noord Hollands kanaal en haar dorpen 

De lezingen vinden plaats in de Draaikolk, Dollardlaan 202, 1784 BJ Den Helder.  
Kijk voor de inhoud van onze lezingen en de locatie op onze website 
http://denhelder.ngv.nl 
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Leden mutaties 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Mw M. Meiboom-Boekelaar, Molenweg 5, 1851 LG Heiloo 
Dhr J.G. van Graas, Molenvaart 535 1764, AV Breezand  
Mw J.C. de Kort-de Leeuw, Ruigeweg 53, 1752 HC Sint Maartensbrug  
Dhr J. Muntjewerf, Vreedenhoff 10, 1761 BR Anna Paulowna  
Mw T. van Teulingen, Hoge Gest 26, 1779 EK Den Oever  
Dhr P. Feenstra, Basstraat 89, 1781 PV Den Helder  
Mw E. Hes-Godijn, Jan van Gentstraat 13, 1755 PB Petten  

 
Ledenbestand Den Helder per 31 december 2013 
Leden 107 bijkomende 11 
 
Uw e-mailadres 
 
Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van onze 
activiteiten, dan is uw e-mailadres voor het contact 
tussen u en ons van belang.  
Onze secretaris zit verwachtingsvol voor de computer 
om deze van u te kunnen noteren. 
secretaris@denhelder.ngv.nl 
 

 
 

Verslag lezing Herman Rijswijk 

 

Op 24-01-2014 hield de hr. Herman Rijswijk voor ons een lezing over onderzoek in 

niet kerkelijke bronnen. 

Zoals daar o.a  zijn: Grafregisters, gerechtsboeken, weeskamers en belastingen.   

Bij onderzoek in de archieven van Edam kwam hij in verschillende aktes een aantal 

woorden tegen waarvan de betekenis van belang kan zijn voor familierelaties. o.a 

Susterling =  verwante 

Swager     =   aangetrouwd 

Snaar       =    schoonzus/schoondochter 

Moeije    =     tante 

Behuwd vader   =  stiefvader 

Ook bij onderzoek in de niet kerkelijke bronnen geldt uiteraard: lees de aktes 

zorgvuldig en let op verschrijvingen in de gegevens. 
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Voor u gelezen in afdelingsblad  Rijnland 
 
Delpher, een centraal toegangspunt  
Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit de digitale 
collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en 
erfgoedinstellingen.  
In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina's uit Nederlandse boeken, kranten en 
tijdschriften op één plek en op woordniveau te doorzoeken. Het is ontwikkeld door de 
Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Meertens-Instituut en de 
universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht.  
Het geeft toegang tot ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 
miljoen pagina's uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw. Iedereen met 
een behoefte aan relevante informatie voor onderzoek kan hier terecht; van 
wetenschapper tot student, van vrijetijdshistoricus tot journalist.  
De komende jaren zal de omvang van het totale aanbod in Delpher bijna verdubbelen 
van 30 miljoen tot 50 miljoen pagina's. Daarnaast zullen er in de loop der tijd steeds 
meer geavanceerde functionaliteiten worden toegevoegd, onder andere voor het 
zoeken, vinden en opslaan van -resultaten. Er wordt ook gewerkt aan een site die 
geoptimaliseerd is voor gebruik op smartphones.  
Zie: www.delpher.nl 
 
Militaire stamboeken raadpleegbaar bij Genver  
Via Genver is nu een naamindex raadpleegbaar op de Militaire Stamboeken met ruim 
204.000 namen en aanverwante militaire bronnen in het Nationaal Archief. Bij vele 
treffers is het mogelijk de scan van hun inschrijving te lezen, andere treffers verwijzen 
naar het Nationaal Archief met specifieke toegang, inventarisnummer en bladzij, zie: 
www.genver.nl/nl/zoekmil.htm 
 
Defensie biedt toegang tot Nederlands Militair Erfgoed  
Op de website www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/ vindt u de database van alle 
oude drukken die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie, verspreid over 
negen instellingen, Het betreft een aantal van circa 10.000 boeken die gedrukt zijn 
vóór 1801.  
Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen 
gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen, die het erfgoed van Defensie 
beheren. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één 
onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar 
worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al 
dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online 
beschikbaarheid van groot belang is.  
U kunt hier zoeken onder de buttons: Oude stukken, Pronkstukken, Portretten, 
Officiersnamen en Tijdschriften.  
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Antje Vlas, een verhaal over armoede, ziekte, honger en kou 
 

Antje Cornelis Vlas  
Zij leefde van 1752 tot 1799, gedoopt op 3 december. Haar ouders waren Cornelis 
Klaasz Vlas (1722-1783) en Trijntje Jaspers Flens (1729-1819) uit Oudeschild.  
  
Antje trouwde op 12 november 1780 met Jan Cornelisz Boender (1757-1793) uit Den 
Helder. In 1797 werd ze van daar verbannen. Ze kwam naar Oudeschild, waar haar 
moeder woonde. In 1798 werd ze ziek, raakte dakloos, en begin 1799 was ze dood. 
Dat het een strenge winter was zal daaraan meegedragen hebben. Honger en kou zijn 
niet goed voor een zieke.  
 
De Gemeente Texel kon na haar dood de kinderen terug sturen naar Den Helder. 
Daar waren ze geboren. Texel wilde niets met deze lastposten (last in de betekenis van 
kosten) te maken hebben- er waren al genoeg behoeftige armen op het Eiland.  
 
Vergadering van de Municipaliteit van Texel 7 february 1797  
De fungeerende Maire Albert Gorter geeft kennisse dat zeker Vrouwspersoon 
geboortig van dit Eiland Antje Cornelis Vlas genaamd, gehuwd geweest aan de Helder, 
dog aldaar weduwe zynde geworden, en 3 kinderen hebbende uit hoofde van 
gepleegde Misdaaden aan de Helder, Lyfstraffelyk was geexecuteerd geworden en 
vervolgens zig naar herwaarts had begeven en aan het Oude Schil zig ophield.  
Geresolveerd aan het Committé van Justitie op de Helder om informatie te schryven  
 
Die aan het Committé van Justitie op de Helder was van deeze inhoud MedeBurgers!  
Geinformeerd wordende, dat Antje Cornelis Vlas geboortig van dit Eiland, uit hoofde haarer Misdryf 
ingevolge Ulieden vonnisse naar ontfangene Lyfstraffe, uit deeze Provincie gebannen zynde, zig naar 
herwaards begeven heeft-  
Wenschte wy gaarne van de waarheid te zyn overtuigd, waaromme UEd antwoord hier op versoeken, 
ten eynde onze Maatregelen daar naar te kunnen neemen  
Heil & Broederschap  
De Municipaliteit van Texel  
Ter Ord. van deselve (get) WRomans Texel 8 feb. 1797  
 
Vergadering den 9 february 1797  
present de beide Committé's van Algemeen Welzyn en Justitie,  
demto de Leeden Jan Gerritsz Spigt, Jan Wilkes, Pieter A. Kikkert & Symon Klaasz 
Bakker donderdag Middag 2 uuren  
Binnen gestaan Antje Comelis Vlas, gebooren van hier, dog gehuwd geweest zynde 
aan de Helder met Jan Cornelisz Boender aldaar geboortig dog die overleeden was, en 
by wien zy 3 Kinderen had geteeld-  
Dat zy 16 Jaaren van dit Eiland afwezig geweest zynde en aan de Helder had gewoond, 
dog uit hoofde van eenig Misdryf aldaar was gebannen- versoekende dierhalven de 
inwooning te mogen hebben-  
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Aangezegt, dat men haar wel naar de Resolutie deeser Vergadering zoude laten weeten.  
 
Vergadering 21 february 1797  
Missive van 't Committé van Regtsoeffening aan de Helder, dato 11 february 1797, te 
kennen gevende dat Antje Cornelis Vlas wed. Jan Boender geene Lyfstraffe was 
aangedaan maar Simpelyk uit de Jurisdictie van de Helder was gebannen- aangenomen 
voor Notificatie  
 
Dog wyders geresolveert deselve Vrouw Heede middag te requireeren- wanneer men 
haar nopens haare Kinderen die op de Helder gebooren waren, zoude onderhouden. 
  
Aan de ordre zynde, dat binnen moest staan Antje Cornelis Vlas, wed. Jan Boender 
verschynt deselve voor de Vergadering  
De precident zegt: dat men haar versoek op den 9e february 11 gedaan, omme alhier 
de vrye inwooning te hebben, in zo verre wel kon toestaan, zo lang op haar zedelyk 
gedrag niets te zeggen viel- maar wat haare kinderen betreft, welke op de Helder 
gebooren waaren en daar hunne Vader aldaar behoorde, niet tot lasten van het Eiland 
konde neemen-  
Waarop zy antwoordde: dat twee haarer kinderen, aan de Helder bereids in een dienst 
waaren, en dat zy geen meerder had, als een klyn kind met haar tegenwoordig.  
Buiten gestaan, en hier over gedelibereerd zynde- is nadat zy weder binnen gekomen 
was haar aangezegt, dat men zig aan de Municipaliteit van de Helder zoude 
addresseeren, om een Acte van Indemniteit voor de kinderen, maar die zulks 
weigerende, dat zy dan met haare Kinderen van het Eiland moest. 
  
Die aan Huysduynen en de Helder luyde als volgt  
MedeBurgers  
Daar de Kinderen van wyle Jan Boender uw Burger, verwekt by Antje Cornelis Vlas, 
aan de Helder geboren en opgevoed zyn- zo versoeken wij ten eynde die ons tot geen 
last koome, Uwe acte van indemniteit  
Zo niet, zien wy ons genoodsaakt voor uw onaangenaame maatregelen te moeten 
neemen-  
Heil & Broederschap  
De Municipaliteit van Texel  
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 27 feb.1797  
 
Vergadering 12 Maart 1797  
Ingekomen zeker Briefje volgens het zeggen van de Bode gebragt door een Meysje van 
Antje Vlas, wed. Jan Boender, zynde gebooren van dit Eiland, dog aan de Helder 
gehuwd geweest- versoekende daar deselve Antje Vlas in de bitterste armoede en ziek 
is, de ondersteuning deezer Vergadering.  
Waarop Heede middag 3 uuren de Gemeene Arme Voogden van den Burg zynde 
opgeroepen; is eerstens aan dezelve de resolutiie nopens het Kind van Aaltje Zoetelief 
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met het verder daarby gearresteerde gecommuniceerd- en wyders deselve gelast eenige 
onderstand te doen aan Antje Vlas, die thans nergens tot eenige Gemeente behoord.  
 
Extra Ordinaire Vergadering den 1 Mey 1798  
Binnegestaan Antje Vlas, geen Lidmaat van eenig genootschap, dog geboortig 
Burgeres zynde op dit Eiland zig beklagende uithoofde haarer Ziekte en zwakke staat 
mitsgaders hooggaande armoede- dat zy zonder wooning was, door dien Marretje Kok 
aan wien zy 17 weeken huur schuldig was, haar uit den Huys had doen zetten- 
vragende dat het de Vergadering door het bezorgen eener wooning, haar in derzelfs 
dringende nood gelieve te voorsien-  
 
Extra Vergadering 9 Mey 1798  
Oude Schil idem Gemeene Arme Voogden Gerrit Buysman, Willem Boermeester en is 
de Reekening gedaan aan de aankomende Jan Stolte, zynde naar accoord bevinding de 
afgaande Gerrit Buysman, bedankt geworden  
 
 
Wyders met gemeene Armevoogden gehandeld hebbende over Antje Vlas, als 
gehoorende aan 't Oude Schil, dog welke zig hier aan den Burg ophoud, ten eynde zy 
zorg droegen dat zy inwooning had, hebben zy zulks aangenoomen-  
Dan versogten dat deese Vergadering tog middelen geliefde daar te stellen, tot 
onderstand hunner Casse, waar aan zo als gebleken was, nu al bereids te kort kwam- 
heeft men aangenomen omme middelen in het werk te stellen, waardoor deselve te 
beter hun bestaan zoude hebben-  
 
Vergadering 29 Meij 1798  
Binnegestaan Antje Vlas te kennen gevende: dat de Gemeene Armen Voogden van het 
Oude Schil haar nog geene onderstand meer hadde gegeven als f 1- Zy versogte dat 
deselve geordonneerd wierden haar meerder onderstand te doen, als hier van niet 
leven kunnende in haare ziekelyke toestand  
En is haar aangezegt: dat toen men voorledene Jaar haar de inwooning toestond, daar 
bij deese mits en Conditie was, dat zy haare kinderen die aan de Helder thuys hoorde, 
daar zoude heen zenden of doen blyven- dat zo lang zy hier aan niet voldeed, zy op 
geen meerder onderstand kon verhoopen-  
 
Vergadering 18 September 1798  
Antje Vlas wed. Jan Boender binnen staande, versogte bewys voor haare Kinderen die 
aan de Helder waaren gebooren, als zullende die als dan ter Alimentatie daar heen 
zenden-  
Waarover gedelibereerd zynde, en in aanmerking genomen, dat men zig bereids aan de 
Municipaliteit van de Helder had geadrresseert over die Kinderen zonder dat hier op 
was geantwoord- men zig andermaal zal addresseeren aan die van de Helder, met 
allerernstigst versoek dat hier inne redres geschieden, of dat men zig anders 
genoodsaakt zoude zien andere middelen van voorsiening te gebruyken-  
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Aan de Municipaliteit van de Helder  
MedeBurgers  
Den 27 february des gepasseerde Jaars 1797 versogten wy, dat van wegens Uwe 
Vergadering voorsiening geschieden over de Kinderen van wyle Jan Boender: verwekt 
by Antje Cornelis Vlas, welke laaste ingevolge Missive van Uw Committé van Justitie, 
dato 11 feb. 1797: uit de Jurisdictie van de Helder gebannen was.  
Dan daar tot heeden van uwentweegen geen redres over die Kinderen gemaakt is, zo 
versoeken: daar deselven ons tot last zyn, dat zulks hoe eerder hoe beter geschieden, 
ten eynde ons te bevryden, dat wy deswegens ten uwe kosten voorsiening moeten 
doen-  
Heil & Agting  
De Municipaliteit van Texel  
Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 22 Sept. 1798  
 
Zeker Sterfgeval alhier zynde voorgevallen van Antje Cornelis Vlas, gehuwd geweest 
op de Helder aan Jan Boender, by wie zy kinderen had verwekt, zyn deselve kinderen 
als nu ouderloos zynde, versonden naar de Helder met deeze Missive  
Aan der Municipaliteit van den Lande Huysduynen en de Helder  
MedeBurgers!  
Daar zederd weinige dagen het Sterfgeval van Antje C. Vlas, weduwe Jan Boender, 
Uwe Burger en Inwoonder in der tyd, hier plaats gehad heeft, zo gaan hier nevens de 
kinderen van dezelven Jan Boender, als behoorende tot Ulieden, niet tot onse Lasten-  
Heil & Broederschap  
De Municipaliteit van Texel Ter ord. van deselve (get) WRomans Texel 4 Maart 1799  
 
Vergadering 12 Maart 1799  
Ingekomen reekeningen van de Gemeene Armen Voogden Oude Schil, wegens het 
begraven van Antje C. Vlas bedragende f 19.13- versoekende de Intercessie deeser 
Vergadering, ten eynde ook de Gemeen Armen Cas aan den Burg tot deeze 
begraaffenis kosten contribueeren-  
 
De precident zegt: dat er reeds voorlang eene resolutie alhier genomen is de gelden uit 
de Armebos voormaals ten huyse van de Schout, dog nu alhier in de Kist staande, 
omme de gelden daar uit komende aan de Algemeen Armen deezes Eilands 
uittedeelen- hij als nu woorsteld deselve armebos dadelyk te doen openen- en van de 
gelden eerstelyk te betalen de begraaffenis Kosten van Antje C. Vlas, en het 
resteerende conform de resolutie aan de Gemeene Armen uittedeelen- en is Conform 
geresolveerd  
 
Na de opening is bevonden in de zogenaamde Schouts bos f 110.17.8 en Scheepenen 
bos op het Raadhuys f 52.5.12 tezamen f 163.3.4  
Van welke gelden eerst afgenomen is de begraaffenis kosten hierboven f 19.13- rest f 
143.10- Waarvan de gemeene Armen van den Burg als ook in Alimentatie hebbende 
de Gemeene Armen aan de Koog, 2 parten gegeven zyn, die van Hoorn, Waal, Oude 
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schild en Oosterend [elk] 1 dito, en dus ieder portie komt te bedragen de som van 
f23.18.6  
Dan in aanmerking zynde genomen dat deeze Vergadering verpligt is in overweging te 
neemen zodanige Gemeene Armen Cas alwaar de nood het grootste is, en dierhalven 
overweegende dat de gemeene Armen Cas van de Waal is een wel gesitueerde Cas, 
benevens geen een Gemeene Arme tot zyne Laste heeft te onderhouden, daar en tegen 
die van den Burg en Oude Schil de meeste behoefte hebben- is de portie van de Waal 
verdeeld onder de gemeene Armen van den Burg en Oude Schil 
 
Irene Maas info@irenemaas.nl met het verzoek hoe het is vergaan met de kinderen 
Boender. Aart Kramer heeft op haar vraag een antwoord kunnen geven. 

 

 
 

Genealogie van Jacobus Johannes  Snel machinist Huisduiner pompstation 
 

I Louris Aarjensz SINJEWEL, geboren circa 1675. 
Gehuwd op 11-01-1699 te Den Helder met Trijn JANS, geboren circa 1675. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arien Lourisz SINJEWEL (zie II op blz. 8). 

 
II Arien Lourisz SINJEWEL, loods, gedoopt (RK) op 21-09-1700 te Den 

Helder, overleden op 26-05-1771 te Huisduinen op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-03-1724 te Huisduinen met Martje 
Cornelis KOK, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 31-12-1695 te Huisduinen, 
dochter van Cornelis Jansz KOK en Neel Pieters RUIJG. 
Uit dit huwelijk: 
1. Laurens Aarjansz SINJEWEL (zie III op blz. 8). 

 
III Laurens Aarjansz SINJEWEL, gedoopt (OK) op 07-10-1731 te 

Huisduinen, overleden 01-1778 te Den Helder. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-01-1761 te Den Helder met Maria 
(Marta) VUIJST, 24 jaar oud, gedoopt (OK) op 26-09-1736 te Den Helder, 
overleden op 21-12-1782 te Den Helder op 46-jarige leeftijd, dochter van 
Jannes Cornelis VUIJST en Martje Ariens KIELEMAN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes Laurens (Jannes) ZINJEWEL (zie IV op blz. 8). 

 
IV Joannes Laurens (Jannes) ZINJEWEL, gedoopt (OK) op 16-06-1769 te 

Den Helder, overleden op 03-02-1813 te Schagen op 43-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-06-1797 te Den Helder met Martje 
Laurens (Martha) KOOI, 28 jaar oud, gedoopt (OK) op 18-12-1768 te 
Den Helder, overleden op 10-02-1813 te Schagen op 44-jarige leeftijd, 
dochter van Laurens Willemsz KOOI en Neeltje Jans STORT. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia (Neeltje) ZINJEWEL (zie V op blz. 9). 

V Cornelia (Neeltje) ZINJEWEL, geboren op 06-05-1805 te Schagen, 
gedoopt (OK) op 03-06-1805 te Schagen, overleden op 16-01-1863 om 15.00 
uur te Den Helder op 57-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-03-1840 te Den Helder met Pieter 
BETHLEHEM, 32 jaar oud, schippersknecht, sjouwerman, geboren op 
26-08-1807 te Oosterend, gedoopt op 06-09-1807 te Oosterend, overleden 
op 04-03-1845 om 21.00 uur te Den Helder op 37-jarige leeftijd, zoon van 
Dirk Frederiksz BETHLEHEM en Neeltje Pieters DAALDER. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dirk BETHLEHEM, wijnstoker, koopman, geboren op 

10-11-1841 om 10.00 uur te Den Helder (gezindte: NH), overleden 
op 24-05-1884 om 17.00 uur te Den Helder op 42-jarige leeftijd. 

2. Martje BETHLEHEM (zie VI op blz. 9). 
 
VI Martje BETHLEHEM, geboren op 30-01-1844 om 01.00 uur te Den 

Helder (gezindte: NH), overleden op 22-02-1933 om 04.00 uur te Den 
Helder op 89-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1933 te Den Helder. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-07-1868 te Den Helder met Arend 
Antonie Franciscus (Arie) SNEL, 23 jaar oud, timmerman, sluiswachter, 
geboren op 20-04-1845 om 17.00 uur te Breda (gezindte: RK), overleden op 
03-12-1917 om 15.00 uur te Den Helder op 72-jarige leeftijd, zoon van 
Albert SNEL en Johanna Genoveva LION. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Genoveva SNEL, geboren op 12-05-1867 om 13.00 uur 

te Den Helder, overleden op 25-10-1922 te Rotterdam op 55-jarige 
leeftijd. Erkend bij huw. ouders op 09-07-1868. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-06-1894 te Den Helder met 
Hendrik KLAASSEN, 28 jaar oud, geboren op 26-09-1865 te Den 
Hoorn (Texel), overleden op 24-02-1917 te Rotterdam op 51-jarige 
leeftijd. 

2. Pieter (Piet) SNEL, boekdrukker en uitgever van de Helders 
Courant, geboren op 22-07-1869 om 08.00 uur te Den Helder, 
overleden op 26-07-1944 te Wieringen op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 03-05-1911 te Den Helder met 
Maria Cornelia LIEDMEIJER, 33 jaar oud, geboren op 
25-02-1878 te Amsterdam, overleden op 28-12-1942 om 23.45 uur 
te Den Helder op 64-jarige leeftijd. 

3. Levenloos SNEL, geboren op 04-03-1871 te Den Helder, 
overleden op 04-03-1871 te Den Helder, 0 dagen oud. 

4. Albert Nicolaas SNEL, mastenmaker, schilder, geboren op 
21-02-1872 om 02.00 uur te Den Helder, overleden op 02-06-1909 
om 17.00 uur te Den Helder op 37-jarige leeftijd. 
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5. Cornelia (Cor) SNEL, geboren op 24-07-1875 te Den Helder, 
overleden op 09-11-1965 te Alkmaar op 90-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-04-1918 te Den Helder met 
Johannes van OS, 51 jaar oud, schoenmaker, geboren op 
25-06-1866 te Den Helder, zoon van Dirk Jansz van OS en 
Johanna Cornelia PLUIJMERS. 

6. Arend Anthonie Franciscus SNEL, Ernstvuurwerker op de 
rijkswerf (maker van oorlogsbehoeften), geboren op 19-02-1877 te 
Den Helder, overleden op 21-03-1930 te Soerabaja op 53-jarige 
leeftijd. 

7. Levenloos SNEL, geboren op 02-01-1879 te Den Helder, 
overleden op 02-01-1879 te Den Helder, 0 dagen oud. 

8. Jacobus Johannes (Co) 
SNEL, machinedrijver, chef 
waterleiding Huisduinen, 
geboren op 25-12-1879 te Den 
Helder (gezindte: RK), 
overleden op 01-01-1971 te 
Den Helder op 91-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd 
op 09-07-1903 te Den Helder 
met Maria Cornelia (Marie) 
BRUINING, 23 jaar oud, 
geboren op 25-12-1879 om 
06.00 uur te Den Helder, 
overleden op 20-12-1970 te 
Den Helder op 90-jarige 
leeftijd, dochter van Johannes 
Theodorus BRUINING en 
Grietje ESBACH. 

9. Theodorus Johannes (Dirk) 
SNEL, Timmerman, opzichter 
van woningen van volkshuisvesting, geboren op 23-12-1881 te Den 
Helder, overleden op 20-08-1969 te Den Helder op 87-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-02-1908 te Den Helder met 
Cornelia van der WAL, 25 jaar oud, geboren op 10-04-1882 te 
Den Helder, overleden op 18-10-1939 te Den Helder op 57-jarige 
leeftijd, dochter van Pieter Andriesz van der WAL en Trijntje 
RAN. 

10. Frederika Anthonia SNEL, winkeljuffrouw, geboren op 
05-04-1884 om 06.00 uur te Den Helder, overleden op 03-05-1963 
te Den Helder op 79-jarige leeftijd. 

 

J.J. Snel 

In dienst 1 jan 1901 gepensioneerd 

31-1-1945 stoker, later chef-

machinist van het pomstation te 

Huisduinen 
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Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 15-11-1928 te Den Helder met 
Arie TABELING, 48 jaar oud, geboren op 25-03-1880 te Den 
Helder, zoon van Frederik Anton TABELING en Maria 
Wilhelms SCHORSIJ. 

11. Maria SNEL, geboren op 25-08-1886 om 09.00 uur te Den 
Helder, overleden op 19-12-1946 om 14.30 uur te Den Helder op 
60-jarige leeftijd.  

 

 

Pompstation aan de Duinweg 

 
 
 

Uit een oude krant  1792: 
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De oude begraafplaats van Huisduinen /Den Helder  

 
Deze begraafplaats is ontstaan/aangelegd op een iets hoger stuk grond, toen nog flink 
op afstand van het dorpje Huisduinen aan het eind van 1500. Dit, nadat het vorige 
kerkhof (met tal van huizen en kerkje) door de zee was weggespoeld.  
Dit alles is niet met zekerheid vast te stellen, maar zal de waarheid zeer dicht 
benaderen. Op oude kaarten is e.e.a. af te lezen en onderzoek hiernaar, door H. 
Schoorl, P.C. Bloys van Treslong, J. Belonje en J.T. Bremer, heeft opgeleverd dat 
menig boek hierop is gestoeld.  
Allen constateren dat het niet voor honderd procent met zekerheid is vast te stellen, 
maar wel zeer aannemelijk is.  
Kaarten zijn dus van groot belang geweest om letterlijk en figuurlijk zicht te hebben 
op het oude (ei)land Huisduinen en de directe omgeving. Maar ook later waren deze 
kaarten van groot belang: de verschillen gaven aan waar land en strand wegspoelde, 
land aangroeide, land werd bedreigd door het water en waar dijken moesten worden 
aangelegd. Deze kaarten waren doorgaans voorzien van de naam van de maker ervan 
en het jaartal van vervaardiging.  
Belangrijke cartografen voor de Noordkop waren o.a.  
Lourens Pietersz.    met o.a. een kaart uit 1577 van de Noordkop  
Piete Pietersen      "     "   "      "   "  1606    "    "        "  
Anthonis Adriaensz. Metius   "     "      "      "   "  1618    "    "     "  
en de erg bekende Dirk Pietersz.Abbestee met zijn talloze kaarten uit de periode 1647- 
1676 (Toponiemen Duinen en Mensen). Dirk Abbestee leefde van ± 1615 tot 1688.  
Hij was "Opsiener van 's Lants Werken aan en op Huysduynen en Den Helder". 
Belast met het oppertoezicht over de zeedijken in de Noordkop. Hij was de eerste 
landmetercartograaf in de Noorkop in dienst van de Staat.  
Op zijn sterfbed adviseerde hij de Gecommitteerde Raden voor de kustverdediging 
een aantal door hem opgeleide/bekende personen om zijn omvangrijke taak over te 
laten nemen. Twee van hen waren Abraham Bluzé en Adriaen Wentel, waarbij de 
laatste opviel door zijn eigen uitvoerend werk om bij nood praktische oplossingen snel 
toe te passen.  
Adriaan Wentel opsiener van 's Lands Werken, opzichter van het gemene lands hay 
(hei)- en paalwerk te Huisduinen en Den Helder, maar ook opzichter van de zeedijken 
op Texel, Vlieland en Terschelling.  
Bij elkaar dus een grote carrière stap voor de baastimmerman.  
 
I. Harmen Harcksz., geboren te Memel (Litouwen). Overleden in Den Helder 

w.s. tussen 1660 en 1666.  
Gehuwd voor de geref. kerk op Huisduinen op 02-09-1638 met Neeltje 
Michielsdr. van Voorthuijzen.  
Hieruit 5 kinderen waarvan de derde zoon is:  

II Adriaen Harmensz. Wentel, geboren ?-03-1647 Den Helder, Schepen van 
1689-1691, haven en bakenmeester van het Nieuwediep v.a. 1691 tot 1706, 
overleden 25-12-1706 te Den Helder en begraven aldaar 27-12-1706.  
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Op zijn grafzerk staat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven deze tekst is zijn handmerk 
afgebeeld 

Gehuwd voor de kerk 11-03-1674 (geref.) met Aafje Jacobs, gedoopt 01-11-
1651 te Den Helder, overleden 11-03-1736 te Den Helder en op 13-03-1736 
begraven aldaar.  
Hieruit 5 kinderen waarvan Jan en Abraham deels in zijn voetsporen traden.  

IIIa. Jan Adriaansz. Wentel, gedoopt (geref.) 11-03-1685 in Den Helder, overleden 
op 01-05-1727 te Den Helder en begraven 04-05-1727 te Den Helder.  
Gehuwd voor de kerk 08-10-1713 te Den Helder (geref.) met Aagje Klaasdr. 
Kleijn, Jan was: opsiener van des gemene Lants Werken omtrent Den Helder,  
"is gerust den Eersten Mey anno 1727".  
Hij was op 28-01-1707 door de gecommitteerde raden benoemd tot opsiener 
en als baken- en havenmeester van het Nieuwediep. In 1707 was hij 
provisioneel en van 1708-1725 officieel opsiener.  

 
Zijn broer  

IIIb  Abraham Adriaansz. Wentel, gedoopt (geref.) 19-09-1688 te Den Helder, 
Schepen, overleden 05-12-1767 in Den Helder en aldaar begraven op 09-12-
1767.  
Gehuwd voor de (geref.) kerk 18-08-1715 in Den Helder met Guurtje 
Albertsdr. Grasmayer, gedoopt (geref.) te Huisduinen op 21-10-1692, 
overleden 13-12-1736 Huisduinen. Abraham was Schepen, weesmeester, 
baken- en havenmeester van het Nieuwe Diep en tevens koopman.  

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder 
twee zonen t.w. Adriaan Abrahamsz. en 
Albert Abrahamsz. resp. gedoopt (geref.) 
in Den Helder op 23-03-1721 en 19-12-
1725.  
IVa. Adriaan Abrahamsz. Wentel 
wordt Notaris in Oudeschild, hij overlijdt 
in Oudeschild op 22-03-1777.  

 

Hier leydt  begra 
ven Adriaen 
Harmsz.Wentel 
Is in Den Heer 
Gerust Den 
25 Desember 
1706 
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Gehuwd voor de kerk (geref.) 14-02-1749 in Oudeschild met Catharina 
Lucasdr. Coppens predikants dochter, geboren 24-04-1722, gedoopt (geref.) 
26-04-1722 te Den Helder, overleden in Alkmaar op 01-01-1800.  
 
Zijn broer  

IVb  Albert Abrahamsz. Wentel wordt Collecteur 's Landsmiddelen. Hij overlijdt 
in Den Helder op 01-11-1789 en is begraven aldaar op 05-11-1789. Hij was 
twee keer getrouwd, resp. 17-12-1752 in Den Helder met Neeltje Dirks 
Vroom en 14-12-1787 ondertr. in Den Helder met Grietje Jonker. Bij zijn 
overlijden wordt hij tot f 8000,- gegoed en wordt zijn boedelinventaris tot f 
12.000,- geschat.  

 
Blijkbaar hebben de kleinzonen van Adriaen Harmensz. een ander beroep gekozen, 
maar hebben allen wel een goede opleiding genoten. Alle kleinzonen hebben een 
voorname positie gehad en zijn in goede doen gestorven.  
De grafzerk van Adriaen Harmensz. Wentel zal niet worden geruimd, want in Den 
Helder zijn we trots op zulke oude "ornamenten".  
En het geeft soms een impuls om er een stukje over te schrijven.  
 
Geraadpleegde bronnen:  
Oorkonden in Steen van J.T. Bremer.  
Jubileumuitgave 1966-2006, NoordKOPstukken, verklaring straatnamen.  
Geleverde afbeelding en aanvullende gegevens van de heren P. Zeeman en C. 
Paarlberg.  
 
Marijke Feenstra.  

 
 

Paalworm ondermijnt de zeedijken  
 

In de jaren 1731-1733 ontsnapte de Noordkop 
ternauwernood aan een ramp. De houten palenrijen die de 
zeedijken beschermden, bleken ondermijnd door een 
glibberige, 20 tot 30 centimeter lange vijand, de paalworm. 
Op sommige plaatsen had het dier de palen zo ver uitgehold 
dat ze bij sterke wind knapten als luciferhoutjes. Hoe had 
dit naderende onheil onopgemerkt kunnen blijven? 
De paalworm - in werkelijkheid geen worm maar een 
variëteit boormossel - was als verstekeling meegelift met 
schepen uit de Oost. Als millimetergrote larve maakte hij 
een minuscuul gaatje in het hout en bleef zo vrijwel 
onzichtbaar. Eenmaal binnen boorde hij zich met behulp 
van getande schelpdelen aan zijn kop door steeds wijdere 
gangen een weg naar volwassenheid. Niet alleen de palen 



 Noordkopstukken mei 2014 jr. 28 nr. 2  

15 

langs de dijken bleken aangetast door zijn knaagwerk. De wormen nestelden zich ook 
in scheepsrompen, steigers, funderingen van sluisdeuren en andere houten 
onderwaterconstructies. Verschillende middelen werden beproefd om de dreigende 
ramp te keren. Zo besloeg men palenrijen met platen lood en speciale wormspijkers 
met een brede platte kop. Alles tevergeefs. 
De enige remedie tegen de paalworm bleek een volledig andere constructie van de 
zeeweringen. Daarbij werd voor het eerst op grote schaal natuursteen toegepast. Tot 
op dat moment waren de zeedijken in Noord-Holland zand-, klei- of wierdijken. 
Wierdijken waren opgebouwd uit samengeperste en op elkaar gestapelde pakketten 
gedroogd zeegras. Op een stevige onderlaag van snijriet vormden deze 'wierriemen' 
aan de zeezijde een vrijwel loodrechte muur. De wierriemen werden tegen wegspoelen 
verankerd met balken en palen. Voor alle soorten zeedijken stond om de zwaarste 

golven te breken, een 
palenscherm. Elke zomer 
waren er herstel- 
werkzaamheden aan de 
paalhoofden nodig. 
Omdat veel mannen op 
zee waren, werd het heien 
en repareren van het 
paalwerk vaak gedaan 
door vrouwen - de 
'heimeiden'of 'haymeiden'.  
 

Geleverde afbeeldingen: Beeldbank HHV, Jan Carlebur 
Gebruikte tekst: Wikipedia 

 
 

De lezing van Mevr. Sytske Visscher, 
verbonden aan het CBG, leverde een 
blad op met tips. Voor die niet zijn 
geweest op de lezing wilden wij u het 
overzicht van deze tips  niet 
onthouden. 

 
Teveel gevonden?  
Tip 1. Filter de resultaten  
Maak na een eenvoudige zoekopdracht gebruik van de filters die links van de 
zoekresultaten in beeld verschijnen. Je kunt het zoekresultaat verfijnen op periode, 
collectiegebied, organisatie, documenttype en rol.  
 
Tip 2. Vul meer zoekvelden in  
Maak gebruik van de uitgebreide zoekfunctie. Hoe meer velden je invoert, hoe 
beperkter het resultaat. Vul bijvoorbeeld naast alleen een voor - en achternaam ook 
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een periode en plaats in en voeg een tweede persoon toe aan de zoekopdracht via de 
knop 'voeg een  
Tip 3. Zoek 'exact'  
Gebruik de uitgebreide zoekfunctie, en vink achter de velden steeds 'exact' aan. 'Jan 
van Beek' (naam), 'kind' (rol), '1900 tfm 1910' (periode), 'Nederland' (land), 'Utrecht' 
(regio) en 'BS Geboorte' (Zoeken in).  
 
Te weinig resultaten?  
Tip 4. Neem varianten mee met 'syn'  
Vink bij uitgebreid zoeken achter de zoekvelden 'syn' aan in plaats van 'exact'. Op die 
manier kun je bekende varianten meenemen in de zoekopdracht. De voornaam 'Jan' 
en de keuze voor 'syn' geeft bijvoorbeeld ook zoekresultaten met 'Evert Jan' of 'Jan 
Jacob'.  
 
Tip 5. Gebruik jokers  
Een vraagteken (?) vervangt één afzonderlijke letter. Zoeken op Ja?ob levert 
bijvoorbeeld zowel 'Jacob' als 'Jakob' op.  
Een sterretje (*) vervangt nul, één of meer onbekende opeenvolgende letters. Wil je 
zoveel mogelijk spellingsvarianten voor Hendrik, zoek dan op 'H*nd*k' of 'H*nd*c'. 
Laat je de 'k' of 'c' aan het eind weg, dan vind je ook namen als 'Hendrina', 'Hilgondt' 
en 'Hendrik Gerrit'.  
 
Tip 6. Zoek niet met 'bevat' aangevinkt  
Als 'bevat' is aangevinkt, worden alleen resultaten meegenomen waarin het ingevoerde 
woord als los woord voorkomt. 'Jan' met bevat aangevinkt geeft dus niet 'Janneke', wel 
'Hendrik Jan'. De term 'bevat' is dus wat verwarrend.  
 
Tip 7. Vul minder of andere zoekvelden in  
Laat eerder ingevoerde velden eens leeg. Laat bijvoorbeeld 'tussenvoegsel' en 'plaats' 
leeg. Je kunt zelfs besluiten om de naam weg te laten. Via het bladeren door de 
zoekresultaten komt de gezochte persoon misschien alsnog boven water.  
 
Tip 8. Controleer de beschikbaarheid van de bronnen  
Het kan zijn dat de gezochte gegevens (nog) niet in WieWasWie zitten. Een 
gedetailleerd overzicht van de 'dekking' van de gegevens in WieWasWie per 
archiefinstelling, gemeente en periode is te downloaden vanaf de pagina 
https:/Iwiewaswie.nl/personen-zoeken/watvind-je-op-wiewaswiel  
Misschien zijn de gegevens die je nodig hebt nog niet in WieWasWie verwerkt. In dat 
geval kun je de zoekopdracht als favoriet opslaan en aangeven dat je e-mailnotificaties 
wilt ontvangen zodra er nieuwe gegevens aan WieWasWie zijn toegevoegd die daar 
betrekking op hebben. Aanmelden kan in de accountinstellingen.  

 

 
 



 Noordkopstukken mei 2014 jr. 28 nr. 2  

17 

Hein Vergeer 

 

 

Wat delen drie Nederlands topsporters met elkaar? 
Kampioenen die alle drie van dezelfde :verre vader afstammen: 
De nazaten van Tjitske Klases: Epke Zonderland, Hein Vergeer en Sven Kramer 
 
 
Geslachtsverandering van naam: 
Hoe de Friese meisjesnaam Tjitske ‘n jongensnaam 
werd. 
Klaas Gerrits werd geboren rond 1645 te Rauwerd 
(Friesland). 
Hij trouwde in 1669 met Tjitske Rijpkema, dochter 
van de bijzitter van Utingeradeel. 
Het paar krijgt vier kinderen. Na haar overlijden 
(tussen 1676-1679), hertrouwde Klaas Gerrits met 
Attie Pieters in 1684. Hun eerst geboren kind wordt 
als eerbetoon naar de eerste vrouw van Klaas Gerrits 
genoemd. Helaas overlijdt dit kind voor het derde 
levensjaar, Daarna wordt er weer een zoon geboren 
en hij wordt ook naar de eerste vrouw van Klaas 
Gerrits genoemd. Tjitske ook wel Tietske. 
Blijkbaar was de eerste vrouw erg belangrijk geweest 
voor Klaas. Deze Tjitske (Tietske) blijkt vele 
generatie’s later de stamvader te zijn van drie zeer 
gevierde Nederlandse topsporters. 
Na deze Tjitske worden nog drie zonen geboren. 
Normaal gesproken zou het Tjitse zijn, want dat is 
een jongensnaam, maar nee, blijkbaar was dat niet 
genoeg om te laten zien dat Tjitske vernoemd werd. 
En zo komt de meisjesnaam in verschillende 
generatie’s nakomelingen voor zowel in de manlijke- 
als in de vrouwelijke lijn. 
In 1813 is er nog een Tjitske Pieters die met ene 
Sipkjen Boersma trouwt. De laatste manlijke Tjitske 
tot nu toe gevonden, werd in 1937 geboren. 
Maar niet alleen de voornaam van zijn eerste 
echtgenoot was belangrijk.Klaas Gerrits had zelf nog 
géén achternaam, maar zijn vrouw Tjitske wel. Alle 
nakomelingen uit zijn beide huwelijken gaan de 
achternaam Rijpkema gebruiken. 
 
Marijke Prudon 
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Epke Zonderland 
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Sven Kramer 
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Gedicht 
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