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Van de voorzitter 
 
Beste mensen 
 
Eindelijk zijn we samen met de Bibliotheek, de Helderse Historische 

Vereniging en de Volksuniversiteit verhuisd naar school 7. 

18 april is de vestiging open gegaan .Er moet nog heel wat gebeuren voor we 

gezamenlijke activiteiten kunnen gaan ontplooien, maar het begin is er. 

Een prachtige locatie met veel mogelijkheden. 

De moeite waard om een kijkje te nemen. Jammer dat er niet meer animo 

onder de leden is.  Dat dit met leeftijd te maken heeft is zeker een feit. 

Het Regionaal Archief Alkmaar organiseert weer een begincursus genealogie. 

Het levert ons helaas geen nieuwe leden op. 

De tendens is dat belangstellenden gebruik maken van de handvatten die zij in 

de cursus aangereikt krijgen en zelf op onderzoek uit gaan. 

De officiële opening van de nieuwe locatie is  zaterdagmorgen 21 mei a.s. U 

bent  zaterdagmiddag 21 en zondag 22 mei van harte welkom om het gebouw 

te bezichtigen. 

Dan begint gelijk ons zomerreces tot september, zoals voorgaande jaren. 

Na de zomer komen wij weer bij U terug. 

Het bestuur wenst U en de Uwen een fijne zomer. 

 

Met vriendelijke groet 

Afra Carsjens.  
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50 Jaar! 

In september bestaat onze afdeling 50 jaar en dat wilden we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan 

Omdat 2016 voor ons een heel druk jaar is met een verhuizing naar een andere 
locatie en we niet weten hoe alles op de nieuwe locatie kan worden geregeld 
hebben we besloten om dit jubileum heel beperkt alleen met onze leden de 
vieren 

Op 26 maart kwamen we om 13.30 bijeen in het Reddingmuseum Dorus 
Rijkers. Na inschrijving kon een ieder in eigen tempo door het museum dwalen 
en er viel genoeg te zien. 

Het waren toen wel stoere sterke mannen die bij stormweer met een roeiboot 
de zee opgingen. 

Na het museumbezoek wandelden we naar restaurant Stoom op het historische 
werfterrein alwaar we gezellig met z’n allen rond de open haard genoten van 
een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Nadat iedereen bijgepraat was 
keerden we weer huiswaarts. 

Jammer genoeg kon onze voorzitter deze dag niet aanwezig zijn, zij  is na een 
valpartij voorlopig even uitgeschakeld, maar zij werd uiteraard op deze dag niet 
vergeten. 
 
Gre Burgmeijer 
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Parenteel van Pieter.Sz Bouwen.     
               Samengesteld door: Nico Scheffer. 
 
Aanvullingen en informatie (ook t.a.v. relaties, peeten en getuigen) over 
onderstaande Parenteel graag naar nicoscheffer@gmail.com. 
 
Generatie I 
 
I. Pieter.Sz Bouwen, geb. te Wieringen voor 1660,  
 Gehuwd met: ?? 
 Uit dit huwelijk : (voor zover bekend één zoon) 

1. Sijmon Pietersz Bouwen (Van Wieringen), geb. te Wieringen op 
3-5-1687, ovl. (90 jaar oud) te Den Helder op 28-8-1777, volgt 
generatie II. 

 
Generatie II 
 
II. Sijmon Pietersz Bouwen (Van Wieringen) , zn. van Pieter.Sz Bouwen 

(I), geb. te Wieringen op 3-5-1687. Was in het jaar 1740 zeeloods te Den 
Helder,  

 Gehuwd met: Neel Wigger(T)s (Boen) Boender, Neel Wigger(t)s was de 
eerste vrouw van Sijmon Pietersz. Bouwen. Dochter van Wiggert Jansz 
(Boender, Boendermaker), geb. voor 1683, ged. in 1683, ovl. (minstens 31 
jaar oud) te Den Helder op 13-9-1714. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
1. .Sijmon Bouwen, geb. te Den Helder in 1710, Overlijden te 

Den Helder op 31-10-1710. Sijmon Bouwen is dus niet ouder 
geworden na 10 maanden, ovl. (minder dan één jaar oud). 

2. Pieter Sijmonsz Bouwen Van Wieringen, geb. te Den Helder op 
30-9-1714, ged. te Den Helder op 30-9-1714, aangifte van de 
geboorte was na het overlijden van zijn moeder, die is dus 
waarschijnlijk in het kraambed overleden. 

  Overlijden,  
In het pro deo registerter stond nog vermeld " zoon ", dus een kind 
van oudere leeftijd, anders wordt alleen vermeld een " kind ". 

 Ovl. (18 jaar oud) vermoedelijk te Den Helder op 1-8-1733. 
 Bijzonderheden: Sijmon Pietersz Bouwen was doopgetuige van zijn 

zoon Pieter Sijmonsz Bouwen te Den Helder in 1733, overlijdensgetuige 
van zijn dochter Anna Sijmonsdr. Bouwen (zie 2) op 
22-9-1749, Zeeloods te Den-Helder in 1740, ovl. (90 jaar oud) te 
Den Helder op 28-8-1777  

 Tweede huwelijk: 
 Sijmon Pietersz Bouwen (Van Wieringen), tr. 8-1-1718 (resp. 30 en 

ongeveer 18 jaar oud) (2) te Den Helder opmet Anna Dirks 
(Zoetelief), geb. te Den Helder circa 1700, 5, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) 
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te Den Helder op 13-3-1727. (getuige: Jan Jansz Walig), kerk.huw. te 
Den Helder op 23-2-1718. 

 Uit dit huwelijk één zoon: 
1. .Sijmon Bouwen, geb. te Den Helder na 1718, ovl. (hoogstens 12 

jaar oud) te Den Helder op 7-7-1730. 
 Derde Huwelijk: 
 Sijmon Pietersz Bouwen (Van Wieringen), tr. op 28-2-1733 (resp. 45 

en 39 jaar oud) te Den Helder met Trijn Willems Backer, geb. te 
Den Helder op 15-1-1694, kerk.huw. te Den Helder op 15-3-1733. 
Overlijdens aangifte op 12-7-1763, ovl. (69 jaar oud) te Den Helder op 
12-7-1763 (getuige: Hendrik Jansz. Tessel). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
1. Pieter Sijmonsz Bouwen, geb. te Den Helder op 15-11-1733, ovl. 
(56 jaar oud) te Den Helder op 4-12-1789, volgt generatie III. 
2. Anna Sijmonsdr. Bouwen, geb. te Den Helder op 6-10-1736, ged. te 
Den Helder in 1736 (getuige: Anna Hendriks Bakker (Backer)) Peet Anna 
Hendriks (Bakker), ovl. (12 jaar oud) te Den Helder op 22-9-1749 (getuige 
en aangifte: haar vader Sijmon Pietersz Bouwen (Van Wieringen). 

 Opmerking: 
 Trijn Willems Backer, was in haar tweede (2e) huwelijk getrouwd met 

Sijmon sz Bouwen. En was in haar eerste (1e) huwelijk getrouwd met 
Arie Sijmonsz Boots.(ontb. door overlijden in 1733). Uit dit huwelijk 
geen kinderen. 

 
Generatie III 
 
III. Pieter Sijmonsz Bouwen , zn. van Sijmon Pietersz Bouwen (Van 

Wieringen) (II) (zeeloods) en Trijn Willems Backer, geb. te Den Helder 
op 15-11-1733, ged. te Den Helder in 1733 (getuige: zijn vader Sijmon 
Pietersz Bouwen (Van Wieringen) (II)  

 Overlijden: Overlijdens aangifte op 4-12-1789 (56 jaar oud) te 
Den Helder op 4-12-1789. Het is mogelijk dat Pieter Sijmonsz Bouwen 
aan boord van zijn schip " De Vreede " is overleden en een zeemansgraf 
heeft gekregen. (aangifte van overlijden via een getuige),  

 Huwelijk: tr. op 21-1-1758 (resp. 24 en 23 jaar oud) te Den Helder met 
Trijntje (Catharina) Claasdr Kieleman, kerk.huw. te Den Helder op 
5-12-1758. Trijntje (Catharina) Claasdr.Kieleman was een dr. van 
Cornelis Arjensz. Kieleman, geb. te Den Helder op 19-12-1734, ged. 
OK (getuigen: Trijn Maartens Cool, peet), Overlijdens aangifte op 
15-2-1800, ovl. (65 jaar oud) te Den Helder op 14-2-1800 (getuigen: Jan 
Tessel, aangifte). 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
1. .Pietersz., geb. te Den Helder begin 1758 Komt niet voor in het Oud 

Katholiek doopboek, ovl. (6 maanden oud) te Den Helder op 8-6-1758 
reg. impost pro deo (getuige: Trijntje Willems Backer (grootmoeder)). 
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2. .Pietersz., geb. te Den Helder Komt niet voor in het oud Katholiek 
doopboek midden 1759, ovl. (8 maanden oud) te Den Helder op 
22-8-1759 (getuige: Martje Jans Vuyst). 

3. Martje Pietersz, geb. te Huisduinen op 12-10-1760, ged. OK te 
Huisduinen op 20-12-1760. Peet Guurtje Hendriks Bakker, ovl. (2 
maanden oud) te Den Helder Reg. impost f 3.0.0 op 8-1-1761 Aangifte 
door Martje Jans Vuyst. 

4. Klaas Pietersz Bouwen, geb. te Huisduinen op 17-4-1764, ged. OK 
te Den Helder op 19-4-1764 (getuige: Peet Grietje Klaas Kieleman), 
ovl. (1 jaar oud) te Den Helder reg. impost f 3.0.0 op 15-6-1765 Aangifte 
door Grietje Klaas Kieleman. 

5. Nicolaas (Klaas) Pietersz, geb. te Huisduinen op 17-9-1765, ged. 
OK Peet Grietje Klaas Kieleman, ovl. (3 jaar oud) te Huisduinen op 
17-7-1769 Vermoedelijk Aangifte Cornelis Arjensz Kieleman. 

6. Simon Pietersz., geb. te Huisduinen op 13-12-1767, ged. OK Peet 
Neeltje Boots, ovl. (19 dagen oud) vermoedelijk te Den Helder Reg. 
impost f 3.0.0 op 1-1-1768 Aangifte door de vader Pieter Bouwen. 

7. Simon Pietersz., geb. te Den Helder op 5-6-1769, ovl. (56 jaar oud) 
te Den Helder op 2-2-1826, volgt generatie IVa. 

8. Nicolaas (Klaas) Pietersz., geb. te Den Helder op 21-11-1771 (ged. 
OK, Peet Margaretha Kieleman(s)), ovl. (45 jaar oud) te Den Helder op 
4-4-1817, volgt genaratie IVb.  

9. Martha Pietersz., geb. op 28-9-1774, ged. OK Peet Margaretha 
Kieleman, ovl. (13 jaar oud) te Den Helder eind 1788 Boek Mortui van 
Den Helder, ongedateerd. 

 Opmerking: In 1764 directeur walvisvaard wegens de stad Zaandam en 
van 1785 tot en met 1789 (overlijden?) commandeur walvisvaart, varend 
op het schip " De Vreede " voor Reder Vasser Vas van Wormerveer 
(Groenland en straat Davis). Het is mogelijk dat Pieter Sijmonsz 
Bouwen aan boord van zijn schip is overleden en een zeemansgraf heeft 
gekregen. (aangifte van overlijden via een getuige).  

 
Generatie IV 
 
IVa. Simon Pietersz. Bouwen , zn. van Pieter Sijmonsz Bouwen (III) 

(Commandeur Walvisvaart) en Trijntje (Catharina) Claasdr Kieleman, 
geb. te Den Helder op 5-6-1769, ovl. (56 jaar oud) te Den Helder op 
2-2-1826  (Boek Mortui van Den Helder), Zeeman. 

 Huwelijk: tr. op 2-1-1802 (resp. 32 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 
Den Helder met Gerarda (Gerritje) Haykoms Abbo (= Kroon), geb. te 
Huisduinen op 8-10-1766.  Reg. impost bruidegom f 3.0.0. bruid pro deo, 
kerk.huw. (OK) te Den Helder op 17-1-1802. Gerarda (Gerritje) 
Haykoms Abbo (ged. OK, Peet is Trijn Jans Schagen) is ovl. (60 jaar oud) te 
Den Helder op 5-7-1827 te 9.00 uur (Boek Mortui van Den Helder). 

 Uit dit huwelijk één dochter: 
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1. Catharina Simonsdr., geb. te Den Helder op 13-5-1803, ged. 
OK (Peet Nicolaas Bouwen, haar oom), ovl. Datum en plaats niet bekend, tr. 
(resp. 24 en 27 jaar oud) te Den Helder op 14-6-1827 met Rijnerus 
Jansz. Krul , Binnenschipper,  ovl. te Den Helder datum onbekend.  Zn. 
van Jan Pietersz. Krul (Binnenschipper) en Margaretha (Grietje) Klaasdr. 
Boots, geb. op 5-8-1799, ged. OK Peet is Martha den Boer,  

 
IVb. Nicolaas (Klaas) Pietersz. Bouwen , zn. van Pieter Sijmonsz Bouwen 

(III) Commandeur Walvisvaart) en Trijntje (Catharina) Claasdr 
Kieleman, geb. te Den Helder op 21-11-1771. Scheepstimmerman, ovl. 
(45 jaar oud) te Den Helder 23.00 uur (burgelijke stand) op 4-4-1817 (Boek 
Mortui van Den Helder)  Overleden in het huis Krijk ( C. 127 ). 

 Huwelijk: tr. op 5-11-1796 (resp. 24 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) 
te Den Helder met Elisabeth Adriaansdr. Palm  (Reg. impost f 6.0.0), 
kerk.huw. (OK) te Den Helder op 20-11-1796, Elisabeth Adriaansdr. 
Palm is een dr. van Adriaan (Arie) Palm en Susanne Sielhorst, geb. te 
Den Helder op 6-5-1771 (geadopt.), ged. OK te Den Helder in 
5-1771 Peet haar oom Harmen Hendriksz. Sielhorst, ovl. (76 jaar oud) te 
Den Helder Aktenummer 162 op 26-4-1848 Aangifte 27 april 1848. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
1. Pieter Nicolaas, geb. te Den Helder op 24-1-1798, ged. OK Peet 

Catharina Adriaansz. Palm voor Simon Pietersz. Bouwen zijn oom, 
Timmerman, ovl. (24 jaar oud) te Enkhuizen (Boek Mortui van Den 
Helder) op 22-6-1822 Burgelijke stand stad Enkhuyzen. 

2. Adrianus Nicolaasz., geb. te Den Helder op 17-4-1800, ged. 
OK Peet Catharina Adriaansz. Palm voor Susanne Zielehorst, zijn 
grootmoeder, gehuwd met Adriaan Palm, ovl. (57 jaar oud) te Den Helder 
op 18-4-1857, volgt generatie V. 

3. Susanne Geertrudis (Santje) Nicolaasdr. Geertruida, geb. te 
Den Helder op 10-8-1803, ged. OK Peet haar tante Catharina Palm, ovl. 
(35 jaar oud) te Den Helder op 16-4-1839 (Boek Mortui van Den 
Helder). 

 Huwelijk: tr. op 15-2-1827 (resp. 23 en 27 jaar oud) te Den Helder 
met Johannes Sijbrandsz. Harkes , zn. van Sijbrand Sijmonsz. 
Harkes en Martha Knippel, geb. te Den Helder op 31-5-1799, ged. 
OK Peet Maartje Seinjewel, Timmerman, ovl. (40 jaar oud) te 
Den Helder op 21-7-1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
Generatie V 
 
V. Adrianus Nicolaasz. Bouwen , zn. van Nicolaas (Klaas) Pietersz. 

Bouwen (IVb) Scheepstimmerman) en Elisabeth Adriaansdr. Palm, geb. 
te Den Helder op 17-4-1800, Zeeman, timmerman.  Ovl. na een geduldig 
leiden van vijf maanden, op 18-4-1857(57 jaar oud) te Den Helder (Boek 
Mortui van Den Helder).  "De affaire (scheepsvict bedrijf) wordt door de 
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weduwe voortgezet". 
 Huwelijk: tr. op 18-8-1825 (resp. 25 en 26 jaar oud) te Den Helder met 

Antje Cornelisdr. Snor (Akte nr: 31), dr. van Cornelis Cornelisz Snor en 
Cornelisje Jacobsd Swerver. Antje Cornelisdr. Snor is geb. te Vlieland in 
1798, ged. NH, ovl. (84 jaar oud) te Den Helder op 19-1-1883 (Burgelijke 
stand). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Nicolaas Adriaansz., geb. te Den Helder te 15.00 uur op 25-6-1826 

(Burgelijke stand), ovl. te Den Helder op 11-11-1828 (Burgelijke stand) 
Ruim twee jaar oud. 

2. Elizabeth Adriaansdr., geb. te Den Helder op 7-7-1828 Burgelijke 
stand te 06.00 uur, OK, ovl. (63 jaar oud) te Den Helder op 3-1-1892, 
volgt generatie Via. 

3. Nicolaas Adrianusz, geb. te Den Helder op 14-11-1830 (Burgelijke 
stand) 01.00 uur, ged. OK Peet zijn grootmoeder Elisabeth Palm, zijn vader 
verbleef op zee, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 27-10-1879, volgt 
generatie VIb. 

4. Doodgeb. kind, geb. te Den Helder op 19-7-1834. 
 
Generatie VI 
 
VIa. Elizabeth Adriaansdr. Bouwen , dr. van Adrianus Nicolaasz. Bouwen 

(V) en Antje Cornelisdr. Snor.  geb. te Den Helder op 7-7-1828, ovl. (63 
jaar oud) te Den Helder op 3-1-1892 Burgelijke stand.  

 Huwelijk; tr. op 31-10-1850 (resp. 22 en 25 jaar oud) te Den Helder met 
Theodorus Reinerus Rijkers (kerk.huw. (OK) te Den Helder op 
3-11-1850 OK), zn. van Pieter Rijkers en Antje Jacobs Krul, geb. te 
Den Helder op 20-8-1825.  Machinist 1e klas, vaste corps Koninklijke 
Marine (zie Marine stamboek), ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 
10-9-1891 Burgelijke stand. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
1. Adriana Anna Theodora, geb. te Den Helder circa 1858, tr. op 
1-8-1883 (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Den Helder met 
Franciscus Johannes Kloprogge , zn. van Johannes Kloprogge en 
Anna Cornelia Dons, geb. te Vlissingen circa 1852, Adjunct-commies bij 
de Marine. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
2. Elisabeth Clasina, geb. te Berchem circa 1862, tr. op 6-10-1897 
(resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) te Den Helder met 
Augustinus Deelder , zn. van Jacobus Deelder en Maria Theresia 
Brandt, geb. te Den Helder circa 1859. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIb. Nicolaas Adrianusz Bouwen , zn. van Adrianus Nicolaasz. Bouwen 

(V) en Antje Cornelisdr. Snor, geb. te Den Helder op 14-11-1830 
.Kapitein ter zeilvaart op de West Indië vaart. Lid van het College 
Zeemanshoop te Amsterdam, onder vlagnummer A. 670. 
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 Van 1856 t/m 1864 Kapitein op de schoenerbrik "Jondvrouw Geertrui ". Hiervan 
zijn nog 3 schilderijen van de schilder J. Spin in familie bezit. (Uitgeleend aan het 
Fries scheepvaart museum te Sneek) 

 Van 1868 t/m 1869 kapitein op de schoenerbrik " Fornuna " (ex. Sun Burst). 
(naar gegevens van het Nederlands historisch Scheepvaart museum te Amsterdam), 
ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 27-10-1879. 

 Huwelijk: otr. te Amsterdam op 27-12-1860, tr. op 17-1-1861 (resp. 30 
en 25 jaar oud) te Amsterdam met Elisabeth Jansdr. Knol , dr. van Jan 
Knol (Scheepsbouwmeester) en Grietje Vorstius, geb. te Amsterdam op 
13-5-1835, ged. NH te Amsterdam Zuiderkerk te Amsterdam op 
24-5-1835, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam Na een ziekbed overleden op 
11-10-1886. Advertentie door oudste zoon A. C. Bouwen, begr. Na begrafenis 
advertentie met dankbetuiging door oudste zoon. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
1. Adrianus Cornelis, geb. te Amsterdam op 14-5-1862, ovl. (80 jaar 

oud) te Haarlem op 26-1-1943, volgt generatie VIIa. 
2. Grietje, geb. te Amsterdam op 27-12-1863, NH, Zuster in Ardjoeno, 

te Hilversum, ovl. (82 jaar oud) te Hilversum op 27-3-1946. 
3. Antje, geb. te Amsterdam op 8-4-1865, 40 jaar Diacones van 

Bethesda Sarepta, ovl. (68 jaar oud) te Haarlem Heemstede op 
25-8-1933, begr. te Heemstede 11.45 uur op 29-8-1933 Rouwdienst in de 
kapel van Bethesda-Sarepta te Haarlem. 

4. Jan, geb. te Amsterdam op 21-8-1866, ovl. (88 jaar oud) te Almelo op 
26-3-1955, volgt generatie VIIb. 

5. Cornelia Jacoba, geb. te Amsterdam op 12-4-1868, NH, 
Huisnaaister, ovl. (74 jaar oud) te Bennebroek Akte nr: 67 op 
1-10-1942. 

6. Johanna Petronella, geb. te Amsterdam op 5-4-1870, ovl. (54 jaar 
oud) te Amsterdam op 30-11-1924, tr. op 24-10-1907 (resp. 37 en 50 
jaar oud) te Buiksloot met Karel Frederik Capelle, geb. te 
Amsterdam op 12-4-1857, Hoofdonderwijzer op de Chr. School te 
Buiksloot van 1887 tot 1922, ovl. (85 jaar oud) te Buiksloot in 8-1942. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

7. Nicolaas Adrianus, geb. te Amsterdam op 28-11-1872, Na ca. 1886 
opgevoed in het Burgerweeshuis te Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te 
Amsterdam op 5-11-1938, volgt generatie VIIc. 

8. Gerrit Eliza, geb. te Amsterdam op 7-11-1876 Na ca. 1886 opgevoed in 
het Burgerweeshuis te Amsterdam, NH, Zeeman, drukker en 
broodbezorger, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 4-2-1918. 
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School 7
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In  de afgelopen 50 jaar van onze afdeling zijn wij altijd afhankelijk geweest van 
bestuurders van scholen, buurthuizen en verenigingsgebouwen. Het hebben 
van relaties was daarbij een onontbeerlijke factor zodat we voor niets of tegen 
een schappelijke prijs onze bijeenkomsten konden organiseren.  
 
De verhuizing van de Maranathakerk naar de bibliotheek aan het 
Bernhardplein was noodgedwongen. Ook die naar de nieuwe bibliotheek 
School 7 was niet zo vanzelfsprekend. Maar in de sfeer van de historie van de 
stad hebben wij ons zondermeer kunnen vinden in het aanbod samen te 
kunnen werken met de Helderse Historische Vereniging (HHV).  
 
Het afgelopen driekwart jaar heb ik het voorrecht gehad, gewapend met 
fototoestel, rond te mogen worden geleid door Marco van Stenis, een van de 
projectleiders bij de bouw van School 7.  Thans een werkelijk prachtig gebouw 
op de hoek van de West- en Zuidstraat van Den Helder. Gedurende die 
periode heb ik de enorme verandering mee kunnen maken van de oude School 
7 tot wat het nu is. 
Het was niet zo maar plaatjes schieten. Marco wees mij op de oude gebruikte 
bouwtechnieken. Zo tussendoor een praatje maken met de vaklieden, die 
vertelden graag dat ze met veel plezier hun kennis wilden tonen. Zo ontstond 
er een ander manier van kijken en fotograferen. 
 
De  School, gebouwd in 1905 voor de somma van ƒ. 27.363,-- was een 
ontwerp van de stadsarchitect R. Kastelijn. De bouw werd na aanbesteding 
gegund aan de gebr. Van Os. Op de kavel verrees, waar toentertijd School nr. 5 
stond, een geheel nieuw gebouw dat moest voldoen aan de voorschriften welke 
gebruikelijk waren aan het begin van de twintigste eeuw.  Het moest twaalf-
klassig zijn, twee bouwlagen met elk zes lokalen plus een kap. Wat verrees was 
een vrijwel geheel symmetrisch gebouw met drie vleugels en een speelplaats.   
 
Op enig moment is wat aan de Weststraat als school in gebruik bleef  'School 
nr. 14' gaan heten (en weer later omgedoopt tot 'nr. 7'). Naar aanleiding van de 
Lager- Onderwijswet van 1920 werd nr. 14 in 1921 met een zevende lokaal 
uitgebreid. Tegelijkertijd realiseerde men aanpassingen volgens de eisen van een 
Koninklijk Besluit uit 1912. School nr. 14 bleef tot eind 1956 in gebruik als 
lagere school 
 
Het gebouw werd na enkele jaren gesplitst. Op het achter-terrein aan de 
Keizersgracht, vestigde zich een lagere school voor bijzonder onderwijs, de 
Rehobotschool genaamd. De Rehobothschool vertrok en de gebouwen 
kwamen weer in gemeentehanden. Gedurende enige jaren werden de lokalen 
door de Ambachtschool voor theoretische vakken (tot 1955), de 
Zeevaartschool en de Visserijschool gebruikt als dépendance. 
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De Kweekschool verzocht het gebouw in 1957 tijdelijk te mogen gebruiken, 
waartoe door de gemeente de nodige aanpassingen werden uitgevoerd. Nadat 
de Kweekschool in de eerste helft van de jaren zestig weer vertrokken was, 
kwamen delen van het gebouw in gebruik bij uiteenlopende instellingen en 
verenigingen. Zo ook de Helderse Kunstliga waar veel kunstenaars er hun 
atelier hadden gevestigd.  Onder andere Rudi van de Wint had er zijn atelier.  
Evenzo was in de school gevestigd het filmhuis Zevenskoop, waar voor een 
klein publiek vaak bijzondere films werden vertoond. 
 
Vóór aanvang van de verbouwing zijn de illegale bewoners, lees de houtworm, 
boktor, papiervisjes, met een bestrijdingsmiddel verwijderd. Voor het gewenste 
resultaat is het gehele gebouw afgeplakt. Deze procedure is herhaald vanwege 
de larven die net uit hun ei waren 
gekropen. 
 
Uit de natuurtoets blijkt dat het 
gebouw de verblijfplaats was van de 
gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, de huismus en de 
gierzwaluw.  Bij de renovatie en 
nieuwbouw is rekening gehouden met 
artificiële verblijfplaatsen, zoals  
vleermuisstenen, -kasten, vogelvides 
en gierzwaluwpannen. 
 
Een gespecialiseerd bedrijf heeft het 
oude gebouw digitaal gescand met een 
speciale 3D-scanner. Tot op de halve 
millimeter nauwkeurig hebben ze zo 
de oude school in beeld gebracht. 
Wanneer er gemeten wordt met 
laserscanners, wordt het object 
gevangen in een wolk van meetpunten 
die uit miljarden coördinaten bestaat. 
 
Het gebouw is inpandig tot de grond toe afgebroken. Tot op het zand wel te 
verstaan. Een nieuwe heipalenfundering werd aangebracht door in delen stalen 
buispalen de grond in te boren. Om te voorkomen dat er grond in de buis 
werd gedrukt was er aan de onderkant een voetplaat aangebracht. Vervolgens 
wordt er een nieuw deel aan vast-gelast en toen de gewenste lengte was bereikt, 
volgestort met beton en voorzien van wapening. 
 
Voor stevigheid  en stabiliteit werd een geheel stalen constructie aangebracht. 
Op deze stalen constructie rusten o.a. de kantoren, klaslokalen en de filmzaal 
“Zaal 7”. De staalconstructie werd via het dak naar binnen gehesen. 
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Oude en nieuwe technieken zijn in het oude gebouw zichtbaar en onzichtbaar 
gemaakt.  Na de verwijdering van klimop werd duidelijk hoe desastreus deze 
begroeiing kan zijn.  Scheuren in de muren werden zichtbaar. In de filosofie 
van de verbouwing werden ze gezien  als esthetisch, niet gerepareerd,  en 
constructieve, wel gerepareerd. Hier werd voeg verwijderd en een op lengte 
gemaakte ‘wokkel’ werd in de verwijderde voeg met speciale lijm aangebracht. 
Daarna werd de voeg weer dichtgemaakt met voegspecie. Een wokkel is een 
stuk betonijzer met ribbels. 
 

De oude raam- 
 kozijnen zijn niet 
vervangen. De 
slechte delen, vooral 
aan de onderkant zijn 
verwijderd en nieuwe 
stukken van een 
verduurzaamde 
houtsoort (Accoya) 
zijn aangebracht en 
zodanig bewerkt dat 
ze een geheel zijn 
gaan vormen met het 
oude deel.  
 

Mensen anno 2016 zijn gemiddeld langer dan die uit 1905. De hane(n)balken 
of trekplaten zijn om die reden ook aangepast en van 1.80 meter omhoog 
gebracht naar 2.10 meter. De omhoog-gebrachte hane(n)balken zijn met 
deuvels op dezelfde manier vastgemaakt zoals bij de bouw in 1905. 
 
Niet meer als zodanig geschikt maar ook de hijsbalk, aan de buitenzijde van de 
oude school, is in als zijn glorie te bewonderen. Bij de bouw kwamen ze de 
restanten van deze balk tegen. Aan de buitenzijde was deze in zijn geheel 
verdwenen. Oude foto’s  van de HHV boden de oplossing voor fraai herstel.  
 
De bodemwarmtewisselaar is de bijzondere verwarming van het gebouw. Een 
speciaal daarvoor bestemde machine boorde stukken buis van elk 3 meter lang 
de grond in. Op deze buis schroefde men weer een stuk buis totdat op de 
warme aardlagen de vereiste diepte was bereikt  (150 meter diep gemiddeld). In 
de buis werd een dubbel gevouwen kunststof polyethyleen slang aangebracht. 
De buizen werden daarna weer uit de grond gehaald voor de volgende 
toepassing. Vanuit de grond wordt via een gesloten systeem 12 graden warm 
water, aangevuld met antivries, omhoog gepompt en afgegeven aan een 
warmtepomp. 
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Alle vloeren zijn voorzien van vloerverwarming. In de bibliotheek kom je dan 
ook (bijna) geen radiatoren tegen.   
 
Ontworpen door Drost & van Veen een architectenbureau uit Rotterdam is 
om het oude gebouw een hypermoderne bibliotheek gebouwd.  Boeken zijn 
zwaar en dat kan het oude gebouw niet dragen.   Nieuwe technieken zijn 
toegepast  bij het innemen en uitlenen van boeken. De boeken zijn 
ondergebracht in sfeervolle in Polen gemaakte kasten.  Sfeervol ook vanwege 
de vele hoekjes,  een gezellig restaurant, luxe zitjes en het werkelijk fraaie 
uitzicht over de Oude  Werf, Beatrixstraat en andere delen van de stad. Het 
interieur is een ontwerp van Mars interieurarchitecten evenzo uit Rotterdam.  
 
Een Historisch centrum  is deel gaan uitmaken van de nieuwe bibliotheek. Men 
kan daar terecht voor informatie over de historie van de stad en genealogische 
hulp bij het opzetten van een stamboom.  
 
Bij binnenkomst via de twee grote deuren aan de voorkant van de bibliotheek 
kun je niet voorbijgaan aan de imposante eikenhouten trap met een kunstwerk 
van Rudi van de Wint. In de oude school had hij er zijn atelier. 
Er valt best nog meer te vertellen over de nieuwe bibliotheek “School 7”.   
Ga zeker een keer kijken en oordeel zelf. Er is ook een restaurant met lekkere 
koffie. 
 
Ger Lemson 
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14de Genealogische contactdag te Leeuwarden 

Op 17 oktober zijn we met drie man, naar Leeuwarden geweest. 

Daar hadden ze de 14de  Genealogische contactdag, van 10 uur tot 16.00 uur. 

Het werd georganiseerd, door genealogisch werkverband van de Friese 

Academie (voorzitter), NGV afdeling Friesland, Tresoar en de FAF/VAF, 

Vrienden van de Archieven van Friesland.  In 1995 was de 7de bijeenkomst, in 

een schoolgebouw aan de andere kant van het, Oldehove 

Kerkhof/parkeergarage in Leeuwarden. Daarna was het steeds in Tresoar, 

Fries Historisch en Letterkundig Centrum. Eerst om de twee jaar, later om de 

drie jaar.  

Als je binding hebt met Friesland, kun je er mensen ontmoeten waarmee je 

gegevens kunt delen, dan is de dag goed. 

Vanuit Den Helder zijn we met twee of drie man, daar vrij regelmatig naar toe 

gegaan, en zie je ook het nut.  

Bij de opening met verschillende sprekers, was er ook iemand, die het had over 

grote Pier uit Kimswerd. 

Er zijn nogal wat mensen die zich veel moeite hebben getroost, om te kijken of 

ze ook afstammen van deze grote held en vrijheidsstrijder. Het verhaal doet me 

denken aan , stam ik ook af van Karel de Grote.  

Dan kun je zoeken. Er waren veel mogelijkheden. En dan maar langs de 

tafeltjes. 

 Aan de receptie, kon je de vragen stellen.  

1. PRO-GEN.  2. Oost Friesland.  3. HISGIS.  4. UIT WELKE BEKER.   

5. FRYSKE RIE FOAR HERALDYK. 

6., RK FRIESLAND. 7. GENEALOGYSK WURKFERBAN en AFUK.  

8. NGV afdeling Groningen. 

9. NGV afdeling Drenthe en Noordwest - Overijssel.  10, Stichting oud 

Achtkarpelen. 11. Wietse Tjoelker. 

12. Age Stiksma , boekverkoop.  13. NGV Contactdienst.  14. NGV afd. 

Friesland.  15. Mevr. Anny Bokkinga.   

16. Melle Koopman.  17. Vrienden van de Archieven van Friesland 18. 

FAF/VAF.   

19 Rinse Spits  

20. Marijke Prudon de Jong.  21. Rob Meijerink ( heraldiek en Genealogie )   

22. Stichting geslachten Faber. 

23. Fries DNA project.  24. De mormonen.  25. Centraal Bureau voor 

Genealogie. 
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Als je de lijst zo overziet, is er veel te beleven geweest. Volgende keer hoop ik 

weer van de partij te zijn. 

De volgende keer is in 2018 en ik neem aan in oktober. 

Arend Jentjes Hovinga. 
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Kwartierstaat van Elisabeth Clasina Rijkers   

                      Samengesteld door: D. Lugtenburg 

Generatie II 
  
2. Elisabeth Clasina Rijkers, geb. te Berchem [België] provicie 

Antwerpen op 31 jan 1862, OK, onderwijzeres, ovl. (78 jaar oud) te 
den Helder op 5 jul 1940, begr. te Huisduinen op 9 jul 1940, tr. (resp. 35 
en 38 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te den Helder op 6 okt 1897, 
kerk.huw. (OK) te den Helder op 6 okt 1897 met Augustinus Deelder, 
zn. van Jacobus Deelder (kleermaker) en Maria Theresia Brandt, geb. te 
den Helder op 27 aug 1859, ged. OK te den Helder op 28 aug 1859, 
onderwijzer (1897); hoofdonderwijzer, ovl. (55 jaar oud) te den Helder 
op 14 jan 1915. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

  
Generatie III 
  
4. Theodorus Reinerus Rijkers, geb. te den Helder op 20 aug 1825, OK, 

scheepsmachinist (oa. KM); meesterknecht Rijkswerf (1883) 
(Gedenkboek Korps Officieren van de Technische Dienst der 
KM.blz.2.35 jaargang 1842 no. 30): 

 Mach.3e kl. 1 apr.1847, 2e kl. 1 okt.1851, e.o.30 nov. 1856, Mach.2e kl. 
10 jun. 1861, 1e kl. 1 jan, 1863, pensioen 1 okt.1882, ovl. (66 jaar oud) te 
Amsterdam op 10 sep 1891, begr. te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 22 jaar 
oud) te den Helder op 31 okt 1850, kerk.huw. (OK) te den Helder op 
3 nov 1850 met 

5. Elisabeth Cornelia bij kerkelijk (OK) huwelijk den Helder (1850) 
Bouwen, geb. te den Helder op 7 jul 1828, OK, ovl. (63 jaar oud) te 
den Helder overleden in huis Koningsstraat 39 te den Helder op 
3 jan 1892, begr. te Huisduinen Algemene Begraafplaats den 
Helder/Huisduinen FK14 op 6 jan 1892. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
2a. Adriana Anna Theodora, geb. te den Helder op 
20 feb 1858, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1944. 
2b. Anna Petronella Cornelia, geb. te Antwerpen [België] op 
2 apr 1860. 
2c. Elisabeth Clasina, geb. te Berchem [België] op 31 jan 1862, 
ovl. (78 jaar oud) te den Helder op 5 jul 1940, begr. te Huisduinen op 
9 jul 1940, zie 2 [blz. 17]. 
2d. Catharina Maria Jacoba, geb. te den Helder op 
21 apr 1864, ovl. (66 jaar oud) te Hilversum op 8 jan 1931. 
2e. , geb. te den Helder op 12 mei 1869, begr. te Huisduinen 
"begraven kind van T.R.Rijkers (RJ 21) (levenloos geboren)" op 
14 mei 1869. 
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Generatie IV 
  
8. Pieter Jacobsz Rijkers, geb. te den Helder op 3 jun 1788, ged. OK van 

3-10-1804 - 1810 student Oud Kath. Priesterseminarie te Amersfoort te 
den Helder op 3 jun 1788, onderwijzer fransche school schoolhoofd 
pensioen 1860 

 "A.Korff blz. 112: 1811-1837 Franse schoolhouder, F 800.- tractement 
en 10 stuivers per Franse brief. In 1819 onderwijzer bij `t Nieuwe Werk. 
In 1837 hoofdonderwijzer.", ovl. (74 jaar oud) te den Helder op 
14 okt 1862 aangifte Jacobus Graat, begr. te Huisduinen op 14 okt 1862 
Rijkers, Pieter Jacobszn, 74 jaar, tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) 
(1) te den Helder op 20 jun 1813 met Aagje Ariens Rijkers, dr. van 
Aarjen Claasz Rijkers (walvisvaarder; loods) en Trijntje Cornelis Harkes, 
ged. OK te den Helder op 22 jun 1792, begr. te den Helder op 
8 mrt 1816 "Aagje Arens Rijkers, 23 jaar". Uit dit huwelijk een dochter, 
kerk.huw. (resp. 29 en ongeveer 31 jaar oud) (2) (OK) te den Helder op 
3 aug 1817 met 

9. Anna Jacobs ook: Antje Krul, ged. OK te den Helder op 14 jun 1786 
(Registre Civique 1811 no. 337), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te 
den Helder op 28 apr 1866 aangifte Jacobus Graat; akte no.128, begr. te 
Huisduinen op 2 mei 1866 2-5-1866 - begraven A.Krul 79 jr.(Algemene 
Begraafplaats RP19), kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 28 jaar oud) 
(1) (OK) te den Helder op 27 nov 1808 met Joseph Graat, zn. van 
Everardus Graat en Catharina Wilkens, geb. te Nijmegen op 1 jul 1780, 
RK, timmerman, ovl. (33 jaar oud) te den Helder, begr. te Huisduinen 
op 14 jul 1813 "Graat, Joseph, 33 jaar". 

 Pieter Jacobsz Rijkers en Anna Jacobs Krul 
 "Bevolkingsregister 1840: samenstelling gezin man, vrouw, 3 zoons, 3 

dochters". Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

4a. Cornelis, geb. te den Helder op 12 mei 1818. 
4b. Catharina Alida, geb. te den Helder op 9 okt 1819. 
4c. Maria, geb. te den Helder op 22 jul 1821. 
4d. Johannes, geb. te den Helder op 22 jun 1823. 
4e. Theodorus Reinerus, geb. te den Helder op 20 aug 1825, 
ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1891, begr. te Amsterdam, zie 
4 [blz. 17]. 
4f. Jacoba Alida, geb. te den Helder op 7 jan 1828. 

 Pieter Jacobsz Rijkers, tr. (1) met Aagje Ariens Rijkers. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 

4g. Aagje, geb. te den Helder op 8 mrt 1816, ovl. (83 jaar oud) 
te den Helder op 8 jun 1899 "weduwe Cornelis Kikkert", begr. te 
Huisduinen "begraven Rijkers A, 83 jaar, Algemene Begraafplaats RJ 20" 
op 10 jun 1899. 

 Anna Jacobs ook: Antje Krul, tr. (1) met Joseph Graat. 
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 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
4h. Everardus Josephus, ged. RK te den Helder op 
16 mrt 1809, begr. te Huisduinen op 30 aug 1891. 
4i. Jacobus Josephus, ged. RK te den Helder op 28 okt 1810, griffier 
(1866) "bij de Directie der Marine". 
4j. Theodorus, geb. te den Helder op 10 aug 1812, ovl. (2 jaar oud) te 
den Helder op 18 dec 1814. 
4k. Catarina, geb. te den Helder op 25 feb 1814, ovl. (9 
maanden oud) te den Helder op 18 dec 1814. 

  
10. Adrianus Nicolaasz Bouwen, geb. te den Helder op 17 apr 1800, ged. 

OK te den Helder op 17 apr 1800, timmerman (1850), ovl. (87 jaar oud) 
te den Helder op 18 apr 1887, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te den Helder 
op 18 aug 1825 met 

11. Antje Cornelisdr Snor, geb. te Vlieland op 22 feb 1798, ovl. (84 jaar 
oud) te den Helder op 19 jan 1883, begr. te Huisduinen Algemene 
Begraafplaats den Helder/Huisduinen FK114 op 21 jan 1883. 

 (Kwartierstatenboek NGV afd. Hollands Noorderkwartier deel 2 - kwst. 
Quant). 

 Adrianus Nicolaasz Bouwen en Antje Cornelisdr Snor 
 "samenstelling gezin 1840: m,v,1z,1d.". 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

5a. Elisabeth Cornelia, geb. te den Helder op 7 jul 1828, ovl. 
(63 jaar oud) te den Helder op 3 jan 1892, begr. te Huisduinen op 
6 jan 1892, zie 5 [blz. 17]. 
5b. Nicolaas Adriaansz Bouwe(n), geb. te den Helder op 
14 nov 1830, kapitein ter koopvaardij "kapitein op de schoenerbrik ~de 
Jonkvrou Geertrui~ onder de vlag van het college Zeemanshoop, 
varend op West-Indie.". 
 "14121860 vertrokken naar Amsterdam". 

  
Generatie V 
  
16. Jacob Cornelisz Rijkers, geb. te den Helder op 4 mrt 1762, ged. OK te 

den Helder op 4 mrt 1762, walvisvaarder; loods harpoenier (1798) a/b 
"de Eendracht" (commandeur Klaas Hendriksz. Broertjes); loods van 
het Engelse admiraalsschip bij de landing van 27 aug 1799 en brengt het 
in Texel binnen; seinpostwachter (1799), maakt het landingssein naar 
den Haag (gratificatie verleend) (Med. Tijdschr.Zeegesch,1979 nr.38 
blz.64); 

 (?) Jacob Rijkers, koksmaat bij Cornelis Baske (den Helder) 1775, 
schieman bij Cornelis Baske 1783, schieman bij Jacob Adriaan de Jonge 
(den Helder) 1789, bootsmansmaat bij Pieter Koning (den Helder) 1789; 

 loodsexamen den Helder 26-10-1789 (27 jr), begr. te Huisduinen op 
9 sep 1812 Rijkers, Jacob Cornelisz, 50 jaar, tr. (resp. ongeveer 25 en 



 

 NoordKOPstukken mei 2016  jr. 30 nr. 2 

20 

 

ongeveer 23 jaar oud) te den Helder circa 22 mrt 1787 "impost pro deo", 
kerk.huw. (OK) te den Helder op 22 jul 1787 met 

17. Maria Pietersd Boeij, ged. OK te den Helder op 16 jul 1763, ovl. 
(ongeveer 65 jaar oud) te den Helder op 31 okt 1828 1828 - 65 jr, ev. 
Klaas Vos, tr. (resp. ongeveer 52 en 59 jaar oud) (2) te den Helder op 
15 feb 1816 met Claas Jacobsz Vos, zn. van Jacob Jansz 
Vos (koopvaardijschipper) en Neeltje Claas Krul, geb. op 13 dec 1756, 
ged. GE te den Helder op 19 dec 1756, zeeman. 

 gevangen in Engeland (1798), overgebracht naar Norman Cross (ca. 6 
mijl zuid-west van Petersborough, 90 mijl west van Yarmouth) 
(TvZ.1979). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
8a. Pieter Jacobsz, geb. te den Helder op 3 jun 1788, ovl. (74 
jaar oud) te den Helder op 14 okt 1862, begr. te Huisduinen op 
14 okt 1862, zie 8 [blz. 18]. 
8b. Cornelis Jacobsz, ged. OK te den Helder op 31 okt 1790, 
ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te den Helder op 17 apr 1818. 
8c. Jan Jacobsz, ged. OK te den Helder op 27 dec 1792, ovl. 
(ongeveer 19 jaar oud) te Calais in 1812. 
8d. Martha Jacobsd, ged. OK te den Helder op 17 nov 1794, 
ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te den Helder op 15 mei 1843. 
8e. Jacob Jacobsz, ged. OK te den Helder op 7 jan 1798, 
kleermaker, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te den Helder op 2 apr 1858. 
8f. Adrianus Jacobsz, ged. OK te den Helder op 20 jun 1804, employe 
Rijks Werf bewaarder bij de Marine (1853). 
8g. Catharina Jacobsd, ged. OK te den Helder op 3 jul 1808, 
naaister (1829), ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te den Helder op 7 mei 1895. 

  
18. Jacob Reiniersz Krul, geb. op 21 sep 1749, ged. OK te den Helder op 

21 sep 1749, voerman, ovl. (59 jaar oud) te den Helder op 8 dec 1808, 
begr. te Huisduinen "grafsteen: Hier Leyt/ Begraven/ Jacob R Krul/ Is 
Gerust/ Den 8 Desember/ 1808/ In De Ouderdom/ Van 59 Jaar/ 2 
Maande/ En 17 Dage. (BvT NH V blz.293)" op 8 dec 1808 "Krul, Jacob 
Reijnierszn, 59 jaar", tr. "impost 30.-.-.", kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 
25 jaar oud) (OK) te den Helder op 30 apr 1775 met 

19. Aaltje Dirks Vuijst, geb. circa 28 jul 1749, ged. OK te den Helder op 
29 jul 1749, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te den Helder op 28 okt 1797 
"impost 6.-.-.", begr. te Huisduinen "grafsteen: Hier Leyt/ Begraven/ 
Aaltjed Vuyst/ Huisvrouw Van/ Jacob Krul/ Is Gerust/ Den 28 
October/ 1797/ Oud 48 Iaar/ En 3 Maande. (BvT NH V blz.293)" op 
30 okt 1797 "Vuijst, Aaltje (x Jacob Krul), 48 jaar, RP21". 

 "Jacob Krul, 1801 benoemd in nieuw polderbestuur (A.Korff blz.193)". 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

9a. Reinier Jacobsz, geb. op 11 mei 1778, ged. OK te 
den Helder op 11 mei 1778, voerman (1803,1820), ovl. (65 jaar oud) te 
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den Helder op 27 feb 1844, begr. te Huisduinen Reijnnier Jacobsz. Krul, 
65 jr, RP22. 
 1820 - weduwnaar van Martje Pronk. 
9b. Martje Jacobs, ged. OK te den Helder op 25 feb 1780, ovl. 
(ongeveer 25 jaar oud) te den Helder op 24 jun 1805 "impost pro deo". 
9c. Anna Jacobs, ged. OK te den Helder op 14 jun 1786, ovl. 
(ongeveer 79 jaar oud) te den Helder op 28 apr 1866, begr. te 
Huisduinen op 2 mei 1866, zie 9 [blz. 18]. 
9d. Maria Jacobs, ged. OK te den Helder op 8 mei 1791. 

  
20. Claas (Nicolaas) Pietersz Bouwen, geb. op 21 nov 1771, ged. OK te 

den Helder op 21 nov 1771, timmerman cf Registre Civique 1811 den 
Helder en Huisduinen, ovl. (45 jaar oud) te den Helder op 4 apr 1817, 
begr. te Huisduinen op 4 apr 1817 "Bouwen Klaas Pietersz", kerk.huw. 
(resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) (OK) te den Helder op 20 nov 1796 
met 

21. Elisabeth Adriaansdr Palm, ged. OK te den Helder op 6 mei 1771, 
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te den Helder op 3 apr 1833, begr. te 
Huisduinen op 3 apr 1833 "Palm, Elisabeth Aarjensdr, 61 jr". 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
10a. Pieter (Petrus) Nicolaasz, ged. OK te den Helder op 
24 jan 1798, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Enkhuizen op 22 jun 1822. 
10b. Adrianus Nicolaasz, geb. te den Helder op 17 apr 1800, 
ovl. (87 jaar oud) te den Helder op 18 apr 1887, zie 10 [blz. 19]. 
10c. Susanna Geertrudis, ged. OK te den Helder op 
10 aug 1803, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te den Helder op 16 apr 1839. 

  
22. Cornelis Cornelisz Snor, ged. NH te Oostvlieland op 26 mrt 1769, ovl. 

(ongeveer 42 jaar oud) te Oostvlieland op 13 jul 1811, tr. (resp. ongeveer 
23 en ongeveer 22 jaar oud) te Oostvlieland op 6 mei 1792 met 

23. Cornelisje Jacobs Swerver, ged. NH te Oostvlieland op 19 nov 1769, 
ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oostvlieland op 17 mei 1813. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
11a. Aaltje Cornelisdr, geb. te Oostvlieland op 4 sep 1794, ged. 
te Oostvlieland op 7 sep 1794, ovl. (82 jaar oud) te Vlieland op 
13 nov 1876. 
11b. Antje Cornelisdr, geb. te Vlieland op 22 feb 1798, ovl. (84 
jaar oud) te den Helder op 19 jan 1883, begr. te Huisduinen op 
21 jan 1883, zie 11 [blz. 19]. 
11c. Cornelisje, geb. te Oostvlieland op 18 aug 1803, NH, ovl. 
(85 jaar oud) te Bergen op 12 sep 1888. "1830 - weduwe van Nicolaas 
Pronk". 
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Generatie VI 
  
32. Cornelis Claasz "schipper loodsschuit `de Hopende Raadsman 

(Loodsman ?)" Rijkers, ged. OK te den Helder op 27 sep 1734, 
loods,zeeman "(?) Cornelis Rijkers, harpoenier bij Cornelis Baske (den 
Helder) 1775, speksnijder bij Cornelis Baske 1783; loodexamen den 
Helder 28-9-1779 (45 jr)", ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te den Helder op 
24 nov 1817, otr. te den Helder op 6 jun 1761, kerk.huw. (beiden 
ongeveer 26 jaar oud) (OK) te den Helder op 21 jun 1761 met zijn 
achternicht 

33. Trijntje Jacobsd Buijsman, ged. OK te den Helder op 20 aug 1734, 
ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te den Helder op 21 nov 1795, begr. te 
Huisduinen op 23 nov 1795 "Buisman Trijntje". 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
16a. Jacob Cornelisz, geb. te den Helder op 4 mrt 1762, begr. te 
Huisduinen op 9 sep 1812, zie 16 [blz. 19]. 
16b. Anna Cornelisd, ged. OK te den Helder op 4 mrt 1765, ovl. 
(ongeveer 74 jaar oud) te den Helder op 23 dec 1839. 
16c. Claas Cornelisz, geb. op 11 mrt 1769, ged. OK te 
den Helder op 11 mrt 1769, arbeider (1816); sjouwerman (1824), zeeman 
(?) Claas Rijkers, bootsmansmaat bij Adriaan Hoogwerff (den Helder) 
1786, 1787, bootsman bij Adriaan Hoogwerff 1788, bootsman bij 
Abraham Walig (den Helder) 1789; visser (Reg.Civ.), ovl. (62 jaar oud) te 
den Helder op 29 apr 1831. 
 1816 - arbeidsman, wonende Huisduinen; weduwnaar van Martje 
Schots. 
16d. Joannes Cornelis, ged. OK te den Helder op 6 mei 1771. 
16e. Adrianus Cornelisz ook: Aarjen Cornelisz, ged. OK te 
den Helder op 2 jul 1774, sjouwerman (1827); sloeproeier, ovl. (ongeveer 
75 jaar oud) te den Helder op 9 jul 1849 vermist op zee. 

  
34. Pieter Klaasz Boeij, ged. OK te den Helder op 11 nov 1729, loods 

loodsexamen 03101765, speksnijder (1783), ovl. (ongeveer 54 jaar oud) 
te den Helder op 30 okt 1784, begr. te den Helder op 1 nov 1784, otr. te 
den Helder op 6 nov 1756, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 
jaar oud) (OK) te den Helder op 21 nov 1756 met 

35. Maria (Martje) Cornelis Gieles, ged. OK te den Helder op 9 okt 1730, 
ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te den Helder op 31 jul 1797, begr. te 
Huisduinen op 3 aug 1797 "Boeij, Martje Cornelisdr.". 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
17a. Guurtje Pieters, ged. OK te den Helder op 22 sep 1761, 
winkelierster, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te den Helder op 5 mei 1834. 
17b. Maria Pietersd, ged. OK te den Helder op 16 jul 1763, ovl. 
(ongeveer 65 jaar oud) te den Helder op 31 okt 1828, zie 17 [blz. 20]. 
17c. Anna Pieters, ged. OK te den Helder op 15 aug 1764, ovl. 
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(ongeveer 48 jaar oud) te den Helder op 7 okt 1812. 
  
36. Reinier Jansz Krul " = Verbeek", geb. te Huisduinen in 1707, OK, 

boer-veekoopman "op 29 mei 1763 tot f. 20.000.-. gegoed (WFON 81)", 
ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te den Helder op 12 jan 1776 ""grafsteen: 
Hier Leyt/ Begraven/ Reynier Jansz/ Krul Is In/ Den Heer/ Gerust 
Den/ 12 Ianuarey/ 1776 Out 68/ Iaren 7/ Maanden/ 5 Dagen (Bl.v.Tr 
NHV blz.294)", begr. te Huisduinen op 15 jan 1776 "Krul, Reijnier 
Janszn, 68 jaar, R-pad", tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te 
den Helder circa 28 aug 1737 "impost 6.-.-.", kerk.huw. (OK) te 
den Helder op 15 sep 1737 met 

37. Antje Claas Bakker, geb. te de Zijpe in 1714 "impost 6.-.-.", ovl. 
(ongeveer 49 jaar oud) te den Helder circa 4 jun 1763. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
18a. Pieter Reiniersz, ged. OK te den Helder op 12 mei 1741, 
ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te den Helder circa 20 mrt 1792 "impost 6.-.-
.". 
18b. Klaas Reyniersz, ged. OK te den Helder op 21 okt 1742, 
voerman, boer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te den Helder op 24 jan 1828 
Transportregister 8 januari 1770:"Aarjen Andriesz Kamp te Huisduinen 
verkoopt ten behoeve van Klaas Reyniersz Krul te Huisduinen 2/3 huis 
met erf staande te Huisduinen in de Molenbuurt, belend IJsbrand 
Grooff ten westen, Maarten Theunisz Roodt`s weduw. 
18c. Jan Reiniersz, ged. OK te den Helder op 20 apr 1746, 
vleeshandelaar, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te den Helder op 19 jul 1824. 
 "lid van de Municipaliteit (1795-1797)". 
18d. Jacob Reiniersz, geb. op 21 sep 1749, ovl. (59 jaar oud) te 
den Helder op 8 dec 1808, begr. te Huisduinen op 8 dec 1808, zie 
18 [blz. 20]. 

  
38. Dirk Cornelisz Vuijst, ged. OK te den Helder op 27 jun 1707, zeeman, 

ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te den Helder op 27 aug 1778 "impst 6.-.-.", 
begr. te Huisduinen op 30 aug 1778 "Vuijst, Dirk", tr. (resp. ongeveer 25 
en ongeveer 24 jaar oud) te den Helder circa 31 jan 1733 "impost pro 
deo", kerk.huw. (OK) te den Helder op 15 feb 1733 met 

39. Martie Sijmens Harkes, ged. OK te den Helder op 24 okt 1708, ovl. 
(ongeveer 73 jaar oud) te den Helder op 16 jun 1782 "impost 6.-.-.", 
begr. te Huisduinen op 18 jun 1782 "Harks, Martje Sijmensdr. (wed.Dirk 
Vuijst)". 

 "Transportregister transport 6748 dd 5-1-1770 en dd 3-1-1779 (1770 ?)". 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

19a. Trijntje Dirks, ged. OK te den Helder op 2 nov 1733, ovl. 
(ongeveer 41 jaar oud) te den Helder op 7 sep 1775. 
19b. Anne Dirks, ged. OK te den Helder op 6 feb 1739, ovl. 
(ongeveer 46 jaar oud) te den Helder op 29 mei 1785 "impost 3.-.-.", 
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begr. te Huisduinen op 30 mei 1785 "Vuijst, Anna Dirksdr. (x 
J.E.Streeker)". 
19c. Cornelis Dirksz, ged. OK te den Helder op 28 feb 1743, 
zeeman, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te den Helder op 9 jun 1782. 
19d. Aaltje Dirks, geb. circa 28 jul 1749, ovl. (ongeveer 48 jaar 
oud) te den Helder op 28 okt 1797, begr. te Huisduinen op 30 okt 1797, 
zie 19 [blz. 20]. 

  
40. Pieter Symonsz Bouwen, geb. te den Helder, ged. NG te den Helder 

op 15 nov 1733, Cdr.Gr.v,Str.D./loods "verliest als stuurman van de 
walvisvaarder "D`Vrije Gunst", bevelhebber (commandeur) Arent 
Claasz. Boey in 1771 zijn schip in het ijs nabij de klip en de rede van de 
Uytkyk. De bemanning is overgegaan op de "Europa", commandeur 
Simon Jansz. Walig (14 juni 1771) en op 2 oktober 1771 binnengelopen 
op Texel" 

 "loodsexamen 1767 (34 jr); commandeur Groenlandvaart 1785, Straat 
Davis 1786- 1789 voor rederij te Wormerveer (21 1/2 gev.viss.)" 

 "stuurman bij Arend Claasz Boey (den Helder) 1771, Dirk Hopman 
(Oudesluis) 1774,1775,1780,1783.", ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te 
den Helder op 4 dec 1789, begr. te Huisduinen op 4 dec 1789 "Bouwen, 
Pieter", tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te den Helder 
circa 21 jan 1758 "impost 6.-.-.", kerk.huw. (OK) te den Helder op 
5 feb 1759 met 

41. Trijntje Claas Kieleman, ged. OK te den Helder op 19 dec 1734, ovl. 
(ongeveer 65 jaar oud) te den Helder op 14 feb 1800, begr. te 
Huisduinen op 15 feb 1800 "Keleman, Trijntje Klaasdr.". 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
20a. Simon Pietersz, geb. op 4 jun 1769, ged. OK te den Helder 
op 5 jun 1769, walvisvaarder matroos op partikuliere schepen (Registre 
Civique 1811 den Helder en Huisduinen). 
 "WFON 73 blz.56: Simon Bouwen: matroos bij Pieter Sijmonsz 
Bouwen (den Helder)(1787); harpoenier bij Jan Claasz Castricum (den 
Helder)(1802,1803)", ovl. (56 jaar oud) te den Helder op 2 feb 1826, 
begr. te Huisduinen op 2 feb 1826 "Bouwen, Sijmon Pieterszn, 56 jaar". 
20b. Claas (Nicolaas) Pietersz, geb. op 21 nov 1771, ovl. (45 
jaar oud) te den Helder op 4 apr 1817, begr. te Huisduinen op 
4 apr 1817, zie 20 [blz. 21]. 

42. Aarjen Jacobsz Palm, ged. OK te Huisduinen op 4 jun 1738, loods 
 "loodsexamen 29 october 1787 (49 jaar); op 25 februari 1770 tot 
 f.2.000.-. gegoed (WFON 81)", ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te den Helder 
 op 2 feb 1795, begr. te Huisduinen op 4 feb 1795 "Palm, Aarjen 
 Jacobszn.", tr. (beiden ongeveer 15 jaar oud) (1) te den Helder 
 circa 11 mei 1754 "impost 6.-.-." met Trijn Willems Kool, dr. van 
 Willem Pietersz Kool en Lijsbet Dirks Duijnmeijer, ged. OK te 
 Huisduinen op 15 sep 1738, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te den Helder op 
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 1 mei 1765, begr. te Huisduinen op 3 mei 1765 "Kool, Trijntje 
 Willemsdr. (x Aarjen Palm)". Uit dit huwelijk geen kinderen, kerk.huw. 
 (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (2) (OK) te den Helder op 
 21 jun 1767 met 
43. Susanna (Zwaantje) Hendriks Zielhorst, ged. OK te den Helder op 

6 jun 1745, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te den Helder op 21 jan 1801 
"impost 3.-.-.", begr. te Huisduinen op 21 jan 1801 "Sielhorst, Swaantje 
(wed. Aarjen Palm)". 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
21a. Elisabeth Adriaansdr, ged. OK te den Helder op 
6 mei 1771, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te den Helder op 3 apr 1833, 
begr. te Huisduinen op 3 apr 1833, zie 21 [blz. 21]. 
21b. Hendrik Ariensz, ged. OK te den Helder op 25 apr 1780, 
zeeman, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Enkhuizen sterft Marinehospitaal 
Enkhuizen (Registre Civique 1811 den Helder en Huisdui- nen) op 
26 jun 1812 "Henri Andries Palm". 

  
44. Cornelis Cornelisz Snor, ged. NH te Oostvlieland op 14 okt 1742, 

begr. te Oostvlieland op 13 sep 1804, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 
26 jaar oud) te Oostvlieland op 10 jul 1768 met 

45. Anke Pieters Schaaff, geb. circa 1742, ged. NH te Oostvlieland "72 jaar 
oud", ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Oostvlieland op 30 mrt 1814. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 
22. Cornelis Cornelisz, ged. NH te Oostvlieland op 
26 mrt 1769, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Oostvlieland op 13 jul 1811, 
zie 22 [blz. 21]. 

  
46. Jacob Gerritsz Swerver, ged. NH te Oostvlieland op 21 apr 1743, begr. 

te Oostvlieland op 9 okt 1808, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 32 jaar 
oud) te Oostvlieland op 29 dec 1765 met 

47. Aaltje Jans Hoedemaker, ged. NH te Oostvlieland op 27 sep 1733, 
begr. te Oostvlieland op 25 nov 1776. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
23. Cornelisje Jacobs, ged. NH te Oostvlieland op 
19 nov 1769, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oostvlieland op 17 mei 1813, 
zie 23 [blz. 21]. 

  
 
Gevonden resultaten van de gehele kwartierstaat zijn te vinden op de website 
van de afdeling als bijlage. 
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Nieuws van het CBG 
Telefonisch Vrienden Spreekuur CBG 

Met ingang van 8 september startte het CBG een wekelijks telefonisch 
spreekuur voor Vrienden , op dinsdag van 15.30-1700 uur. 
Het telefoonnummer hiervoor is: 070-315005071. 
Vrienden kunnen hun onderzoeksvragen dan voorleggen aan de ervaren 
medewerkers van het team Onderzoek. Zij adviseren over de aanpak van het 
onderzoek en kunnen de CBG-Vrienden in contact brengen  met ander CBG-
specialisten, bijvoorbeeld op het terrein van heraldiek of naamkunde. 

 

 

Met dank aan… 

De  redactie van Noordkopstukken wil de heren: Nico Scheffer,  
D. Lugtenburg Jos Kaldenbach en Arend Jentjes Hovinga hartelijk bedanken 
voor hun bijdragen aan deze uitgave. Zonder hen zou het niet gelukt zijn u 
weer enig leesplezier te verschaffen. 

Marijke Feenstra-redactie Noordkopstukken. 
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