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VOORWOORD 

Stille Nacht, Heilige Nacht…. Over enkele dagen wordt de geboorte herdacht 

van het Kindje in de stal te Bethlehem. De plaats, die nog immer bezet is en 

waar de afschuwelijkste zaken plaatsvinden, die de wereld ooit heeft 

meegemaakt. Het Beloofde Land is het Geroofde Land. Mag het ene land het 

andere land zomaar binnenvallen? In welke beschaafde wereld leven wij 

eigenlijk? Is het de wet van het geld en de olie, die bepaalt wie er de baas is in 

de wereld? Zijn het de uitwassen van de materialistische wereld, waarvan de 

leiders proberen deze naar hun hand te zetten? Met welk recht menen zij wat 

Wat in het groot gebeurt, gebeurt ook in het klein. In ons dorp, in ons gezin. 

Ook daar hebben we te maken met mensen, die een haast ziekelijk neiging 

hebben om de vrede te verstoren. Gedurende deze dagen gaan onze gedachten 

in het byzonder uit naar de mensen, die de vrede verstoren. Zullen zij ook naar 

de Nachtmis gaan? En waaraan zullen deze leiders denken. Zal het mogelijk 

zijn, dat deze onruststokers tot bezinning komen bij het vieren van dit 

heuglijke feest? 

Tegenover hen zien we de onderdrukten: vooral denken we aan de mensen in 

verzorgingshuizen, die niet uit bed mogen. Een verplichte pyjamadag! Wie had 

dit toch kunnen bedenken. Is dit écht Nederland 2003? Dit door geld 

geregeerde land waar de Naastenliefde aan het verdwijnen is? Waar het ik-

tijdperk steeds verder zijn entrée lijkt te maken. Voor het Kindeke was slechts 

plaats in een stal. De gewone herders op het veld wisten Hem te vinden. Laten 

we kracht putten uit de eenvoud van dit voorbeeldige leven.Vrede in de harten 

van mensen van goede wil! 

Als we zien wat Helm-Nieuws dit keer te bieden heeft, is het een echt 

Kerstdiner geworden! Een voorafje, het hoofdmenu en een toetje, zo zou je het 

kunnen formuleren. Het hoofdmenu vinden we op bladzijde 4: een schitterend 

historisch verhaal over een VDH, wiens schip werd leeggeroofd door piraten! 

We hebben aandacht voor Annie uit Den Hoorn, die met haar vriendin op 

pelgrimstocht is geweest naar Santiago de Compostela. Cor, die een hoge 

onderscheiding heeft gekregen. Een tweeling voor de Leidschendamse Jos van 

der Helm en Hélène. We hebben mooie en tragische gebeurtenissen 

meegemaakt. We besluiten HN met een prachtig verhaal over het ontstaan van 

de Oliebol! Een oud Germaans gebruik! Helm-Nieuws wenst U allen 

vreugdevolle Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling met uiteindelijk een 

gezegend 2004 in goede gezondheid!  
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...schrijf ook eens een stukje over jezelf. Een soort levensbeschrijving van 

jezelf in Helm-Nieuws. Het zal de VDH-en beslist interesseren, wie de man is 

die de familie zo bij elkaar houdt, het HN verzorgt en de encyclopédieën van 

de familie heeft geschreven. Plaats het stukje maar in HN. Ik zal beslist bijval 

krijgen. En niet te bescheiden zijn! 

 

Lenie van der Helm-Van Bohemen te Rijswijk. 

 

Dank voor je hartelijke woorden, Lenie. Je ziet ik durf te plaatsen en wie weet 

zullen we nog eens ,,mijn memoires” aan het papier toevertrouwen, maar of 

men daar op zit te wachten....? 

 

...wat fijn dat we overal Helm-Nieuws tegenkomen. Laatst sprak ik een 

verzekerings-agent, die bij diverse VDH-en langskomt om verzekeringen af te 

sluiten. Staat hij te kijken bij het Helm-Nieuws, dat op tafel ligt en zegt 

verbaasd: ,, dat blad heb ik net bij een andere VDH ook al gezien. Wat 

ontzettend leuk, zo‟n familieblad! Hadden wij maar zoiets!”... 

 

Leen van der Helm te Rotterdam 

 

...Kan ik lid worden van Helm-Nieuws? Ik heb het boekje al vele keren 

gelezen bij een broer van me. Iedere keer denk ik als ik dadelijk thuiskom, dan 

ga ik het direct regelen. En iedere keer vergeet ik het. Kan ik dan ook zo‟n 

horloge bestellen met het familie-wapen erop? Lijkt me wel gaaf! 

 

Mandy van der Helm te Winterswijk 

 

...Wat hebben we genoten van HN en in het byzonder over het verhaal over Jan 

van der Helm, die met zijn schoonzoon gokkasten verzamelt! Duidelijk een 

VDH met een groot historisch besef! 

 

Fam. Kees van der Helm uit Zoetermeer 

 

...heb je nog wat plakplaatjes voor ons. We plakken ze op onze studieboeken, 

dan weet ieder wie de eigenaar is en blijven ze met hun jatten van onze spullen 

af...! 

Dennis en Marco van der Helm te Leidschendam 

EIGEN MENING 



HELM-NIEUWS 

 

 4 

ISRAEL GETUIGE BIJ LAFFE 
 

 

AANVAL OP VAARTUIG! 

 

Herkomst van deze familie  
 

Op onze speurtocht naar Van der Helm-en komen we in diverse archieven 

allerlei verschillende families tegen. Ook vinden we soms vreemde 

voornamen, waarvan je denkt, wat doet deze voornaam in de familie? We zijn 

namen tegengekomen als Ditmar, Waling, Brand enz. en dat allemaal meer dan 

2 eeuwen geleden! 

Toen we lazen over een Israël van der Helm, wilden we eens meer weten 

over de geschiedenis van dit heerschap. Hadden we hier te maken met een 

joodse familie? Dat hadden we nog niet meegemaakt, dus een reden tot 

onderzoek. Uiteindelijk hebben we de ouders van deze Van der Helm nog niet 

kunnen vinden. Ook zijn overlijden hebben we nog niet met zekerheid kunnen 

vinden. Het betreft hier in ieder geval een uitgestorven tak, dus niemand zal 

nog bloed van deze Israël door zijn aderen hebben vloeien. Maar waar komt 

deze man vandaan? Tot welke familie behoorde hij? En wat weten we van 

hem?  

  

roversbenden plunderen schip… 

 

Het jaar 1706 was voor Israël van der Helm een rampjaar! Hij was al een paar 

jaar getrouwd, had al wat kinderen en kon heerlijk in zijn onderhoud voorzien. 

Eigenlijk hadden de VDH-en het wel goed. Hij was schipper op een behoorlijk 

grote boot, genaamd ,,de Justitia” en hij had ook een stuurman onder zich en 

ander personeel zoals matrozen. Het schip lag voor anker te Rotterdam en 

werd op 30 juli van dat jaar overvallen. Piraten kwamen er aan boord in de 

veronderstelling dat er veel handelswaar zou zijn te roven. Israël en zijn 

stuurman Arie Noordijk keken gelaten toe bij deze brutale overval. Ze werden 

   Van der Helm met schip in 1706 geplunderd door piraten! 
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gedwongen de rivier af te zeilen en kwamen ter hoogte van Poortland (thans 

gemeente Rotterdam), waar ze geënterd werden door een schip met 8 

kanonnen. Vervolgens kwam veel wild ,,volck met gewelt uijt het schip” om 

tot roven over te gaan! Let wel, we spreken van bijna 300 jaar geleden en niet 

op de ruwe zee, maar gewoon op de rivier, zoals er vandaag geweld wordt 

gebruikt door hangjongeren of anderen. 

 

 

 

Wat bezielden deze bandieten? Ze zagen toch dat er geen lading meer aan 

boord was en toch moesten ze slopen, vernielen en meenemen, wat ze 

tegenkwamen! Israël doet aangifte en we hebben een complete inventaris 

gevonden, waarin de spullen staan die zijn gestolen. Er was proviand aan 

boord, want ,,een parthy speck ende vlees” verwisselde van eigenaar. Maar 

ook 12 speciale scheepskazen, een partij stokvis en een vat boter. Verder 

werden scheepsbenodigdheden ontvreemd, zoals omtrent 10 el zeildoek, 

enkele klossen garen, 3 nieuwe scheepsvleugels en zelfs de vlag en de 

vlaggestok gingen mee! En dan zes pond buskruit en 2 kanonnen. Wat nog 

erger was, zijn de privé-spullen, die ze afpikten: een tabaksdoos, zestien tinnen 

lepels, 2 messen en bierglazen……!  

 

Deel van de lijst met gestolen goederen 
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Voor ons is ook nog een andere vraag van belang: wat deed Van der Helm op 

dit schip? Het schip had proviand ingeslagen en was klaar voor een 

avontuurlijke reis waar gehandeld kon worden. Dit zegt natuurlijk wel iets over 

deze Israël, die bovendien zijn handtekening plaatst, wat wil zeggen dat hij in 

staat is om te schrijven en te lezen. Iets dat in die tijd eerder een uitzondering 

was en zeker géén regel! 

 

 

 

 

zijn huwelijk... 

 

Een belangrijke vondst was zijn huwelijk in 1700. We zien hem keurig en 

netjes in ondertrouw en trouw gaan te Rotterdam met Amarentia Jansdr van 

der Schaal. Een jongedochter van Rotterdam, die aldaar is gedoopt op 19 

februari 1676 als dochter van Jan Dirksz van der Schaal en Cornelia 

Corstiaansdr Vosburgh. Het echtpaar Schaal-Vosburgh huwde in 1668 

(gereformeerd) te Overschie. We zien ze een tijd lang wonen aan de 

Schiedamsedijck te Rotterdam en ze laten een zoon dopen in 1668 met de 

naam Dirk Jansz van der Schaal. Het betreft hier een Remonstrantse familie. 

De kinderen Dirk en Amarentia worden dan ook gedoopt voor de 

Remonstrants-Gereformeerde gemeente van Rotterdam. 

 

over de Remonstranten... 

 

Het ontstaan van de Remonstrantse 

Broederschap ligt in het begin van de 17
e
 

eeuw. Holland verkeerde toen in oorlog met 

Spanje en het was voor de lieden van de 

protestantse religies weer eens tijd om de 

messen te slijpen en de degens te kruizen. 

Het draaide allemaal om de predestinatieleer:  

Jacobus Armenius alias Jacob Harmensz 

van Oudewater (1560-1609) wees de 

goddelijke voorbeschikking van de hand. 

Zijn collega Gomarus, beiden trouwens 

Jacobus Armenius 1560-1609 
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theologen aan de pasopgerichte Leidse universiteit, ging er juist vanuit, dat 

niemand ,,de voorschickinghe Godes” ongedaan kon maken. Om een lang 

verhaal kort te maken, want het was zoals gewoonlijk een gevecht om woorden 

en macht: het kostte de remonstrantse raadspensionaris Johan van 

Oldenbarnevelt de kop na een politiek schijnproces in 1619. En de sluwe 

Oranjeprins Maurits zegevierde en hielp mee de Remonstranten te vervolgen 

en te verbannen. Na Maurits‟dood in 1625 werden de orde en tolerantie weer 

enigszins hersteld. 

 

Het gezin Van der Helm-Van der Schaal was remonstrants. Al hun 11 

kinderen werden in de Remonstrantse schuilkerk gedoopt van Rotterdam. We 

zien de volgende kinderen de revue passeren: Israël (vernoemd naar opa?), 

Cornelia (1703), Armyna (1704), Helena (1705), Marietje (1706), Johanna 

(1708), Israël (1709), Jan (1710), Aagje (1712), Simon (1713) en Arie (1715). 

Het was een gezin, dat het financiëel goed had, zoals dat bij veel 

Remonstrantse huishoudens het geval was. Men hielp elkaar door goede en 

kwade dagen 

 

nieuw nederland… 

 

De huwelijksacte van Israël met Amarentia geeft nog iets zéér belangrijks 

prijs, namelijk de herkomst van Israël. We konden 

onze ogen niet geloven, dat er in de acte stond 

afkomstig van ,,Nieuw-Nederland”! Dit gebied ligt 

aan de andere kant van de oceaan en is thans beter 

bekend als de oostkust van de Verenigde Staten. 

Nieuw Amsterdam was de hoofdstad en is na 

enkele Engelse zeeoorlogen aan de Engelsen 

overgedragen bij het Verdrag van Washington en 

veranderd in de naam New York! Dat verdrag werd 

gesloten in 1674 het is dan ook opmerkelijk dat bij 

het huwelijk in 1700 de naam Nieuw Nederland 

nog in gebruik is! De invloed van de Hollanders 

moet erg groot zijn geweest op dit nieuwe land! 

Het is vooral Peter Stuyvesant (1610-1672) 

geweest, die duidelijk een Hollands stempel op de 

jonge stad heeft gedrukt. Hollanders zijn er al te 

Hollands leven te 

Nieuw Amsterdam 
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vinden in 1600. Het waren schipbreukelingen. In 1626 bouwde de 

Westindische Compagnie, Fort Amsterdam en werd er een begin gemaakt met 

de kolonisatie en de handel. Er was een heus Hollands leven met onze eigen 

ruziemakende dominé‟s en ook de Protestantse Kerk. De eerste (bewaarde) 

doopboeken dateren reeds van 1639(!), daar kan zelfs menig Nederlandse 

plaats jaloers op zijn!  

 

toch vreemd… 

 

Als je alles op een rij zet, dan zien we iets heel merkwaardigs. Onze Israël 

trouwt in Rotterdam als jongeman afkomstig van Nieuw Nederland. Is hij dan 

ook geboren in Nieuw Nederland, vragen we ons af? Was zijn vader of opa 

daar bij de eerste groep Hollanders om kwartier te maken en is hij daar 

geboren, heeft fortuin gemaakt en vervolgens naar Holland teruggekeerd? Van 

zijn ouders en grootouders hebben we niks kunnen vinden. In ieder geval niet 

in Nederland. Zullen Israels‟ouders dan zo vroeg al naar het nieuwe land zijn 

gegaan? Waren het echt zulke avonturiers? Het kan allemaal. Zeker wanneer 

we bijvoorbeeld zouden denken, dat ze op de vlucht zijn gegaan vanwege hun 

Remonstrantse geloof, dat hier niet getolereerd werd. Het zou mogelijk zijn 

Israels doop te vinden in het voormalige Nieuw Nederland, maar dan zouden 

er doopboeken moeten zijn van de Remonstrantse Kerk  

 

Óf is Israël van der Helm een man geweest, die in Holland is geboren. Hier 

een schip heeft gekocht en naar Nieuw Nederland is vertrokken, daar goede 

zaken heeft gedaan en vervolgens weer terug is gegaan naar huis. In Rotterdam 

dan getrouwd is en daarna weer vele malen op reis is gegaan om voor zijn 

gezin geld in het laadje te brengen. 

    

Een vraag blijft hoe dan ook nog open: waar zijn de ouders of voorouders van 

Israël gebleven? Met zo‟n byzondere voornaam moet je toch opvallen in de 

doop-boeken of in andere archiefbronnen? 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

 

stort € 9,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door aan 

Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te houden. 

 

GEBOREN 
 

-Alice en Cees van der Burg te Pijnacker hebben op 5 juni om 9.00 uur een 

dochtertje gekregen, luisterend naar de naam Sam. Bij de geboorte woog ze 

3600 gram. 

-Te Leiden is op 25 juli een tweeling geboren van Jos van der Helm en Hélène 

den Elzen. De dochters heten Joni en Britt. (zie elders in Helm-Nieuws) 

-Op 9 september is geboren Maaike Jeanne van der Helm als dochter van 

René van der Helm en Siska Valstar uit Honselersdijk. 

-Te Zeewolde is op 23 october, om 8.02 in de ochtend geboren Naima 

Catharina Ella, dochter van Bengt Zloch en Wenda van der Helm. Naima is 

het 5
e
 kind van het echtpaar. Eerder werden geboren Vanja (1997), Kjeld 

(1999), Sivar (2000) en Thorsten (2002). 

-Op 31 october is te Amsterdam een lief dochtertje geboren van Irma van der 

Helm met de namen Emma Lucia van der Helm. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
-Te Delft hebben op 10 october elkaar het ja-woord gegeven Rody van der 

Helm en Shandy Rietveld. De plechtigheid had plaats op het stadhuis om 

14.30. In het Nootdorpse partycentrum ,,‟t Witte Paard” werd er met zijn allen 

gedronken, gegeten en gevierd van 20.30 tot 1.30. 

 

-Op 27 en 28 october vierden David Otto (71) en Agaath 

van der Helm (70) hun 50-jarige huwelijk. Beiden zijn ze 

geboren te ‟s-Gravenhage, doch thans alweer lange tijd 

wonende te Lelystad. Op maandag de 27
e
 verbleven ze in het 

luxe Golden Tulip hotel te Leidschendam. Die avond boden 

ze een oergezellig en heerlijk diner aan bij restaurant 

,,Van der Valk” te Voorschoten. Het was een avond om 

nooit meer te vergeten! De obers maakten overuren en 

BURGERLIJKE STAND 

Agaath heft ‟t glas... 
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hadden zelden zo‟n gezellige partij 

meegemaakt. De volgende dag –de 

eigenlijke trouwdag brachten ze een 

blitzbezoek aan een broer van David om 

vervolgens ‟s avonds weer te Lelystad 

te dineren met hun dochter Lidwina, 

haar man Willem en hun kinderen 

Mandy en Daphne.  

Dagen, die voorbij zijn gevlogen, maar 

waar heerlijk op is terug te kijken. Zéér 

blij verrast waren ze met de 

gastvrijheid, die ze in Den Haag hebben 

ontvangen en bij thuiskomst had 

Lidwien met haar gezin hun huis met 

slingers behangen en gezellig versierd. 

Allemaal onverwachte en plezierige 

gebeurtenissen, die de dagen 

onvergetelijk maakten voor het 

feestvierende bruidspaar!  

 

-Op 31 october huwden te ‟s-Gravenhage – zowel voor de wet als voor de 

kerk- Henk van Driel en Ria van der Helm, weduwe van Jacob Karssemeijer. 

Na voltrekking van de officiële plechtigheden werd er ‟s avonds een gezellig 

feest gegeven te Ridderkerk. 

-Op 1 november herdachten Piet van der Helm en Corry Scholtes het feit, dat 

ze 35 jaar geleden in het huwelijk traden. 

 

OVERLEDEN 
  

-Op 5 september is te Leidschendam overleden Petronella (Nellie) Johanna 

Maria Havik, echtgenote van Johannes (Jan) Adrianus Jozef van der Helm. 

Nellie, woonachtig te Stompwijk, is slechts 63 jaar geworden en ze laat zes 

kinderen na: Wim, René, Irene, Marian, Jan en Joke. 

-Te De Meern is op 29 october overleden Wilhelmus Simon van der Helm in 

de leeftijd van 77 jaar. Hij was sedert 11 april weduwnaar van Catharina 

Francisca Gerarda Maes. Het echtpaar laat 4 kinderen na: Martin, Vincent, 

Angela en Louis. 

 

het bruidspaar pakt cadeaux uit 



     HELM-NIEUWS 

 

 11 

 

 
OP PELGRIMAGE NAAR SANTIAGO DE 

COMPOSTELA….. 

ANNIE(62) LOOPT BIJNA 1600 

KM! 
 

We hebben met de uit Den Hoorn onder de rook van Delft al eens eerder 

geschreven vanwege haar sportiviteit. In 1991 heeft ze 4 x 40 km gelopen 

tijdens de Vierdaagse en een jaar later won ze een prijs om met een luchtballon 

of Nederland te varen. Wandelen is nog immer haar grote passie. Ieder jaar een 

nieuwe uitdaging om een extra lange tocht te maken. Dan weer de 

eilandentocht van 130 km over Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland, de 

strandzesdaagse, de Heuvellandroute, niets is te dol voor deze sportieve vrouw. 

Haar grootste uitdaging was echter een echte pelgrimstocht te maken naar 

Santiago in Noord-Spanje. In de voetsporen van de oude pelgrims naar de 

plaats waar de H. Jacobus (=Santiago) de Meerdere, één van de apostelen 

begraven zou liggen. Een apostel, die in 44 de marteldood is gestorven, doch 

veel gepredikt heeft in Spanje. 

 

Annie (rechts op de foto) trok er met haar 

vriendin Marthy op 19 april op uit. Ze 

gingen eerst met de trein naar het Franse Le 

Puy om vervolgens na een H. Mis te hebben 

bijgewoond in de kathedraal volgden zij de 

route die overal goed staat aangegeven. Ze 

hadden een flinke rugzak bij zich met 12 kg 

bagage en bij de bepakking zat o.a. twee stel 

kleren, een grote rugzak, een matje en 

natuurlijk een paar reserveschoenen. En 

daar gingen ze gewapend met 10 woorden 

Een Van der HELM in het NIEUWS 
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Frans en even zoveel Spaans de lange weg van bijna 1600 km! Het was een 

onvergetelijke ervaring. ,,Vooral in Frankrijk was het rustig wat pelgrims 

betrof en zodoende kon je goed de weg naar jezelf vinden. We hebben genoten 

van alles wat we om ons heen zagen. De Natuur is zijn eenvoudigste vorm. De 

mensen in de kleine dorpjes. Iedereen was aardig voor je en het was volop 

genieten!” Het was de bedoeling dat de tocht 12 weken zou gaan duren. En 

inderdaad dan is er heel wat kans om van alles mee te maken! ,,Het viel niet 

altijd mee, maar daar is het ook een pelgrimstocht voor. Wij hebben vaak op 

keitjes gelopen, ongelijke paden enz. Het weer was soms erg heet, maar ook 

enorme plensbuien zijn ons niet gespaard gebleven. We hebben flink wat 

moeten klimmen en ook weer dalen. Maar het was allemaal zéér de moeite 

waard!”, zo vertelde Annie ons enthousiast. 

De dames reisden eenvoudig. Het was bedoeld als een sportieve uitdaging, 

maar ook vanwege de religie, de cultuur, de geschiedenis. Diverse kapelletjes 

werden aangedaan om even een kaarsje op te steken. Heerlijk gevoel om zo‟n 

eeuwenoude route te lopen in de voetsporen van zovelen, die dat door de 

eeuwen heen doen! 

 

overnachten… 

Slapen gebeurde meestal in kloosters. Zo 

verbleven ze een nachtje bij de zusters in 

het klooster in Frankrijk (zie foto). ,,Wat 

zorgden ze goed voor ons”. Een andere 

keer is Annie door een non naar een 

dokter gesleept toen ze overbelaste 

voeten had. Het advies: enkele dagen 

rustig aan! In Spanje werd het drukker op 

de route. Minder tijd om je geheel over te 

geven. Eens sliepen ze op stapelbedden in 

een kathedraal met 150 man. s Ochtends 

om 8 uur gingen ze weer op pad met een 

stuk stokbrood in de hand. Ook kregen ze 

een keer een sleutel van een slaapplek 

mee en wees de man naar een hut in het 

dal. Enkele voordeuren gepast en 

uiteindelijk weer succes. De tocht was 

prachtig en naarmate Santiago in zicht kwam, zag je alsmaar meer pelgrims. 

De vriendinnen hadden bij Santiago nog zo veel zin en enthousiasme, dat ze 
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nog 90km in drie dagen erbij genomen hebben om naar het echte eindpunt van 

de route te gaan. Naar Fisterra aan de kust, want daar zou de H. Jacobus 

volgens overlevering zijn aangespoeld.  

De echtgenoten stonden klaar om ze met de wagen naar huis te brengen, maar 

ze hadden een mooi sieraad als verrassing: een gouden schelp  met daarin 

gegraveerd ,,Santiago de Compostela 2003”. De schelp en de staf zijn de oude 

symbolen van pelgrimgangers. 1600 km zaten erop: een zeer sportieve 

prestatie van deze VDH! 

  

 

-De Sommelsdijkse Ruitersportwinkel van Wim (39) en Ria (34) van der 

Helm gaat met de moderne tijd mee. Weldra zullen veel van hun artikelen te 

koop zijn via internet. Broer en zus startten de winkel op 1 juli 1998. Al 

spoedig moesten ze verhuizen binnen Sommelsdijk en gingen van een 

vloeroppervlakte van 70 m
2
 naar 700 m

2
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Inge van der Helm (33) geniet ontzettend van fotografie. Het is een ware 

kunst, vooral het zwart/wit fotograferen. Aanvankelijk had ze nog geen idee 

om een plaats te veroveren in de wereld der fotografie. Ze volgde de 

lerarenopleiding Economie te Rotterdam en vervolgens handvaardigheid. Daar 

werd een introductiecursus zwart/witfotografie bijgeven. In 1997 werd ze lid 

van de fotoclub Schiebroek. In 1999 heeft ze een serie gemaakt van 5 foto‟s 

over Rotterdamse drummers en werd onderscheiden met de JF-award (jonge 

fotografenprijs). 

 

-Een ander nieuwtje uit de ruitersport betreft Wendy van der Helm (20). Ze 

heeft een goede positie bij de Nederlandse jonge rijders en zal in 2004 met de 

Europese kampioenschappen meedoen. Ze traint 6 dagen in de week en heeft 

het erg druk met haar werk. Gedurende drie maanden is ze nu bezig met haar 

nieuwe paard Inspekteur, dat al eerder prijzen heeft gewonnen. 

 

ALLERLEI 

Van harte heten we welkom: oude foto’s van boerderijen, waarin Van der 
Helmen hebben gewoond. Ook portretfoto’s van onze familieleden hebben 
bij ons een goede plaats! U kan ons gemakkelijk bereiken via ons e-mailadres: 
helmhuis@wanadoo.nl 
Ook kunt U oude foto’s via de PTT naar ons toesturen en krijgt U ze per 
kerende post weer retour!  

mailto:helmhuis@wanadoo.nl
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-Wie interesse heeft in de Italiaanse taal, kan terecht bij José van der Helm, die 
aan de universiteit van Utrecht onderzoek doet naar de Italiaanse invloed op het 
Nederlands. Tevens is ze deeltijd docent en is ze als opleidingscoördinator 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding Italiaans. 
José heeft veel interesse in het werk van Dante.Voorts schreef ze samen met 
anderen een boekje getiteld ,,Een koopman in Venetië”. 

,,pro ecclesia et pontifice” 
PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR COR VDH! 

Het was een onverwacht genoegen in de kerk van O.L.Vrouw Altijddurende 

Bijstand te Rotterdam, toen na afloop van de zondagse H. Eucharistie –eind 

october- aan Cor van der Helm (82) en zijn vrouw Lenie (77) werd gevraagd 

om naar voren te komen op het priesterkoor. Voor Cor was het een gewone 

zondag en hij was zich niet bewust van wat er ging gebeuren. Dat het iets 

byzonders zou zijn, dat was te begrijpen. Je wordt niet zomaar uitgenodigd 

door de pastoor om naar voren te komen. Toen gebeurde het! 

 

Er werd een 

dankrede 

uitgespro-ken, 

waarin uitgebreid 

werd stilgestaan 

bij het werk dat 

Cor allemaal 

voor de kerk had 

verricht. Hij werd 

geprezen voor 

zijn jarenlange 

trouwe inzet om 

zich in te zetten 

als tuinman, 

zonder zich daarbij op de borst te kloppen. Tuinman, kerkschoonmaker en 

helper bij vouwen en nieten van liturgieboekjes. Cor‟s handen helpen waar zij 

kunnen helpen en dat moest maar eens gewaardeerd worden vond het bestuur 

van de H. Nicolaasparochie. De eenvoud van Cor, die voor hem zo 

vanzelfsprekend is, was anderen opgevallen als toch zeer menselijk en oprecht. 

Men vroeg de Paus om deze man te belonen met een onderscheiding. De Paus 
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ging accoord en tekende op 8 juli van dit jaar en vervolgens werd enkele 

maanden later de versierselen van deze onderscheiding overhandigd aan Cor 

en kreeg hij door pastoor Harder, namens het bestuur, de medaille opgespeld. 

Er volgde een luid applaus van de kerkgangers, die daarmee hun instemming 

duidelijk hoorbaar wilden maken! Het was allemaal hartverwarmend en 

iedereen wenst dat Cor nog lange tijd zijn werk mag blijven voortzetten! 

 

FEEST BIJ GEBOORTE JONI & BRITT 
 

TWEELING TE LEIDSCHENDAM! 
 

Een tweeling komt bij de Van der Helmen niet vaak voor. Niets byzonders 

zult U zeggen: bij de meeste families is het een uitzondering om een meerling 

te krijgen. Jos (40) had 

eigenlijk beter moeten 

weten toen hij hoorde dat 

zijn vriendin Hélène den 

Elzen (37) in verwachting 

was. In haar familie is een 

meerling geen 

uitzondering. Zo kreeg 

haar oma 2 tweelingen, 

waarvan haar moeder 

Gerarda Vlasveld er weer 

één van is. Gerarda 

Vlasveld is een dochter 

van de families Vlasveld 

en Honnebier. Voor zover 

te bekijken is moet in die 

richting het gen worden 

gezocht, dat de tweelingen 

oplevert!  

Haar zus, die er niet een 

van de tweeling was, kreeg 

er ook 2 tegelijk evenals een nichtje van Hélène.   

Foto van de tweeling Joni & Britt 
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De dochters van Jos en Hélène kwamen te Leiden in het Academisch 

Ziekenhuis ter wereld. Joni meldde zich als nummer 1 op vrijdag 25 juli om 

3.45 uur. Ze woog 2270 gram. Britt volgde om 4.37 en woog 2525 gram. 

 

VETTE OLIEBOLLEN BIJ OUD & 

NIEUW! 
 

 

Ieder jaar opnieuw worden ze zelfgebakken of 

gekocht: de overheerlijke vette oliebollen! Het liefst 

eten we ze dan nog met wat poedersuiker! Het is 

voor vele lieden smullen. Maar waar komt dit 

gebruik vandaan? En hoelang bestaat deze traditie 

eigenlijk al?  

 

De verklaring moeten we zoeken in het jaargetijde en de koude dagen, die we 

tegemoet gaan. Onze Germaanse voorouders kenden het oude spreekwoord: als 

de dagen gaan lengen, gaat de winter strengen. Hiermede bedoelde men te 

zeggen, dat er na de Weihnachten steeds meer gerekend kon worden op kou, 

sneeuw, hagel enz. En door ervaring generatie op generatie wijzer geworden, 

zorgden de Germanen voor een goede vetlaag. De heerlijke oliebollen, was een 

heerlijke vette lekkernij, die er voor zorgde dat onze voorouders weer wat 

beter tegen de kou konden. Vergeet niet, dat het een tijd was, waarin er geen 

centrale verwarming bestond. We leefden in een boerensamenleving. Er 

groeide niets in de winter. De Natuur was in ruste, evenals de mens. Het leven 

speelde zich in de winter vooral binnenshuis af, waarbij men zuinig moest zijn 

met de voedselvoorraad, die men van het land had gehaald. Je wist niet 

hoelang de winter zou gaan duren en óf hij streng zou zijn, dus je moest je 

indekken tegen alle mogelijke risico‟s! 

 

Enkele oliebollen waren dus wel belangrijk. Destijds waren het vermoedelijk 

nog geen bollen, maar waren het meer oliekoeken. In verschillende 

kookboeken uit de 16
e
 eeuw en eerder worden al diverse recepten gegeven! 

UIT DE OUDE TIJD 

 



     HELM-NIEUWS 

 

 17 

Met deze kennis hopen we dat U extra zult genieten van deze Germaanse 

specialiteit. Eet lekker Uw bol, steek lekker Uw vuurwerk af op 

oudejaarsavond, dat verjaagt de boze geesten en het kwaad, doch doe alles met 

mate. 
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VOORWOORD 
 

De lente is weer in het land! Zo geeft de kalender aan. Wat hebben we een 

minimale winter gehad. Waren het twee dagen of twee weken, dat er wat 

sneeuw is gevallen? In ieder geval stonden de narcissen al heel snel boven de 

grond. En voor je het weet gaat de zomertijd weer in en lijken de donkere 

poëtische dagen weer ver achter ons! 

Nog even en Europa wordt weer vele nieuwe landen ,,rijker” en nog steeds zijn 

we massaal nog niet gewend aan het vreselijke geld, dat ze de malle naam euro 

hebben gegeven. Niemand heeft om de munt gevraagd. Zoals zo vaak in de 

politiek hebben we het moeten slikken: het volk werd in deze zogenaamde en 

veel geroemde demo(n)cratie niets gevraagd. We moesten maar wennen aan 

het vreemde geld! Dat we nog steeds terugrekenen naar de gulden, dat zal wel 

over gaan en het wordt ook steeds minder gedaan. Het heeft ook weinig zin: de 

prijzen zijn schrikbarend omhooggestuwd, waarbij de Overheid nummer 1 is 

met de verhogingen. Gas, licht, water, huren….. alle noodzakelijke primaire 

levensbehoeften zijn gestegen, alleen het salaris is bevroren. De zieken staan 

nog immer op de wachtlijst, ook al is ons veel goeds beloofd van Europa met 

de euro!Minister Zalm bekent kleur: er is een begrotingstekort en er moet nog 

meer bezuinigd worden. Eén dag later komt de oorzaak: we zijn de grootste 

betalers van Europa! Waar andere landen geld krijgen, moeten wij ruim 3 

mld euro bijbetalen! En dan voor die vieze, slappe biljetten, die vanwege de 

vele vervalsingen nauwelijks meer gebruikt kunnen worden!  

We sukkelen maar voort en laten ons eens zo mooie land steeds onveiliger 

worden. De cigaretten met 80 cent ( 1,70) omhoog om te ontmoedigen en de 

drugs en XTC overal vrij verkrijgbaar op megadancings, waar onze jeugd zijn 

eenzaamheid moet overwinnen. We krijgen veel brieven van jonge 

ongelukkige VDH-en!!!! 

 

Nederland, let op Uw zaak! Met Helm-Nieuws gaat alles gelukkig prima. Moet 

U eens zien wat een leuke reacties we hebben op de pagina hiernaast. Ook 

dank aan de vele mensen die extra contributie hebben geschonken of 

hartverwarmende en stimulerende woorden hebben geschreven. We gaan door: 

eendrachtig en sterker dan ooit! Het is misschien wel eens leuk om ons blad 

wat méér onder de aandacht te brengen van de familie! Laat de andere VDH-

en ook kennis maken met ons blad! Laat ze bij de grote familie horen en ze 

kunnen meegenieten van onze historische vondsten en boeiende verhalen over 

hedendaagse VDH-en, die in het nieuws staan! 
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...vraag jij je af of de mensen geïnteresseerd zijn in jouw memoires?…Sinds je 

mijn ouders jaren geleden in Honselersdijk geïnterviewd hebt, ben ik zeker 

benieuwd naar die man, die achter ons Helm-Nieuws zit. Wie is toch die VDH 

met wie ik wel eens mail? Dus: ik zou zeggen schroom niet en schrijf eens 

over jezelf. Er zullen veel lezers blij mee zijn! 

Thea v.d. Water- Van der Helm te Nijmegen. 

Is het echt de bedoeling, dat ik mezelf prominent in de etalage zet? Zullen we 

afspreken, dat wanneer HN niet meer gevuld kan worden met belangrijkere 

informatie, ik over mezelf ga schrijven…! Dank, Thea, voor je aardige 

woorden. 

 

…Met veel belangstelling heb ik het historische verhaal gelezen over Israël 

van der Helm, wiens schip in 1706 overvallen werd door piraten. Wat mij 

byzonder boeide in het verhaal, was het herkomstland van deze naamgenoot: 

Nieuw-Nederland! Dat zal te maken hebben gehad met de W.I.C., die daarop 

handel  dreef. Zeer boeiend materiaal om je in te verdiepen, voor zover de 

bronnen nog beschikbaar zijn! 

Hans van der Helm te Tilburg 

 

…Zojuist mijn giro-overschrijving naar jou op de bus gedaan. Ik besef, dat we 

al weer 20 jaar HN lezen. Het nummer “0” heb ik er nog even bijgehaald. Je 

schreef toen over je opa en oma, die vroeger op de Haagse Laakmolen 

molenaar was geweest. Inmiddels 20 jaar verder. Destijds was ik bijna 40, nu 

dus bijna 60! Kinderen allemaal de deur uit, waar blijft te tijd! Ga vooral zo 

door met het vullen van ons familieblad. We zijn je er erg dankbaar voor. 

Proficiat! 

Fam. Jan van der Helm te Zoetermeer 

   

…Er zouden meer mensen moeten zijn, zoals Annie en haar vriendin, die zó 

pelgrimerend op reis gingen naar Santiago! Mooi vond ik het, dat ze zo 

dankbaar waren, maar óók dat ze spraken over hun innerlijke verdieping. Dat 

vond ik zéér bemoedigend om te lezen. Deze tijd heeft dringend behoefte aan 

zelfonderzoek. We mogen ons niet door TV, computer, auto, mobieltje en 

andere technische wan-producten laten leiden. Een mens heeft genoeg aan zijn 

medemens, een bemoedigend woord en een schouderklopje,dan is er ook niet 

zoveel eenzaamheid!  

Petra van der Helm uit Delft. 

EIGEN MENING 
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HOEDENMAKER KEES VAN DER 

HELM 

 

 

KOOPT 250 HOEDEN IN 1666! 
 

Hoedenmakers bij de Van der Helmen… 

 

We hebben  enkele nummers geleden reeds geschreven over Thea van der 

Helm-Hawinkels, die in de huidige tijd een grote bekendheid heeft weten te 

krijgen rondom het maken van hoeden. Enkele eeuwen eerder had ze een 

illustere voorganger, die luisterde naar de naam Cornelis (Kees) van der Helm. 

Het moge duidelijk zijn dat de interesse voor het hoofddeksel er altijd al is 

geweest. Kleding schijnt de mannen en de vrouwen altijd al geboeid te hebben. 

Een beroep dat vaak van vader op zoon is gegaan met een vaste klantenkring, 

want had je eenmaal een goede reputatie opgebouwd, dan wisten de mensen je 

gauw te vinden. 

 

Hoe dat gegaan is met onze Kees is een verhaal apart. Hij is een man 

geweest, zo hebben we kunnen achterhalen, die veel liefde had voor het vak. 

Hij wilde graag de mensen aankleden en niet alleen maar verkopen! Het was 

een man met gevoel voor het vak, die begreep dat een beetje aardigheid en 

vriendelijkheid de klanten terug deden komen.  

 

wie is Kees?… 

 

Om iets te weten te komen van deze Kees, moeten we een tijd terug in de 

geschiedenis. Hij komt uit een nest, waarin zijn vader ook reeds hoedenmaker 

is. Het gaat hierbij om Hugo Cornelisz van der Helm, die geboren is rond het 

jaar 1621. Er bestaan zekere aanwijzingen dat hij afkomstig is te Gouda, doch 

daarvoor hebben we geen andere bronnen weten te vinden. Deze Hugo was 

VADER HUGO OOK REEDS HOEDENMAKER... 
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gehuwd met Jannetje Pieters en in ieder geval zijn uit dit huwelijk twee 

kinderen bekend, waarvan onze Kees het vak van zijn vader overgenomen 

heeft. Zijn broer Leendert, verbleef in de omgeving van Gouda en was smid. 

Een belangrijk beroep, waarvoor zeker enige scholing noodzakelijk was. Je 

begon als leerling, later werd je gezel en nog later kon je meester smid worden. 

Dat is onze Leendert gelukt! 

 

De tijd van de gilden was beslist niet zo‟n slechte tijd. Ieder mens had er zijn 

plaats en ieder wist wat hem te doen stond. Je wist je mogelijkheden om 

promotie te maken en je wist je beperkingen. Ook was dat het geval in andere 

gilden, waarin Kees van der Helm zijn beroep gevonden had. Als hoedenmaker 

had hij een goede baan. Mannen zowel als vrouwen droegen hoeden in de 17
e
 

eeuw en er was dus volop vraag naar zijn producten. Zijn vader was zijn grote 

voorbeeld, doch onze Kees ging niet in de leer bij zijn vader, daar hem dat 

geen goed idee leek. “Vreemde ogen dwingen”, dat moet hem voor ogen 

gestaan hebben. Ga je bij een onbekende meester in de leer, dan heb je daar 

meer respect voor dan voor je vader. Je aanvaardt eerder zijn aanwijzingen en 

opmerkingen, dan dat je dat van je vader zou doen. Overigens is zulks niet 

altijd het geval, doch bij deze Kees was het wel zo. Misschien kon hij het niet 

helemaal vinden met zijn  vader Hugo of waren er andere problemen in het 

spel. Er is zelfs een mogelijkheid, dat hij het met zijn moeder niet kon vinden 

en daarom maar snel uit huis is gegaan. 

 

van Gouda via Delft naar Maassluis… 

 

We hebben van onze Kees veel informatie boven tafel weten te krijgen. Het 

was een hardwerkende man, die in 1664 te Delft trouwde met Stijntje Gerrits 

Moens. Het was beslist een gegoede familie: je zou kunnen zeggen dat er 

getrouwd werd binnen gelijke stand, zoals dat vroeger de gewoonte was. 

Stijntje Moens was overigens gedoopt in de Nieuwe Kerk te Delft in 1638 en 

was de dochter van Gerrit Willemsz Moens en Simontje Gerrits van Aart. De 

familie Van Aart komt op deze wijze reeds in de 16
e
 eeuw voor in Delft en 

omgeving. Voor de Van der Helmen is dat niet zo eenvoudig te zeggen. We 

houden voor onze boeiende hoedenmakerfamilie maar de omgeving van 

Gouda aan en dan ook op het einde van de 16
e
 eeuw. Al met al dus een hele 

tijd terug in de geschiedenis. Laten we bedenken, dat we dan midden in de 80-

jarige oorlog zitten (1568-1648). Boeiend dat er dus ook Van der Helmen 
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geweest zijn, die deze oorlog hebben meegemaakt, al moeten we de naam 

,,oorlog” wel met een korreltje zout nemen. Het was beslist geen oorlog, die 

aan een stuk voort duurde. Er waren vele momenten van stilte en eigenlijk 

draaide het meer om de wensen en eisen van de Prins van Oranje, die als baby 

katholiek gedoopt was en een prinsheerlijke opvoeding genoot aan het hof van 

Keizer Karel V. Maar met de nieuwe protestante godsdienst wist de Oranje-

opportunist  een voor zijn geslacht nóg betere tijd te bereiken! 

 

en de boer, hij ploegde voort… 

 

Het leven voor Kees van der Helm was niet anders gedurende deze oorlog. 

Hij huwde en kreeg kinderen: Gerrit (1665), Jaap (1666), Jannetje (1668), 

Elias (1673), Simontje (1677) en Hugo (1680). Kinderen, die allemaal geboren 

waren te Maassluis. Kees had een boeiende reis om de wereld gemaakt. 

Afkomstig uit Gouda, was hij via Delft, waar zijn vrouw vandaan kwam, naar 

Maassluis gegaan om aldaar zijn gezin te stichten om zijn beroep te gaan 

uitoefenen. Kees leefde met zijn  Stijntje en de kinderen een normaal leven. Ze 

merkten niets van de 80-jarige oorlog. Het was hard werken en de monden van 

de kinderen moesten gevoed worden. Dat was het enige dat telde. 

 

Kees was niet zomaar in Maassluis terecht gekomen. Vermoedelijk was er 

een bevriende hoedenmaker, waarbij hij in de leer kon gaan. Mogelijk een 

relatie van zijn vader. Een man, genaamd  Kees Jansz Bos, die nog wat van de 

oude stempel was. Hij kon niet lezen  of schrijven en was dus blij met onze 

VDH, die hem als leerling de nieuwe kneepjes van het vak wist bij te brengen. 

Anderzijds wist deze kundige meester aan onze Kees de beste technieken te 

leren om hoeden te maken. 

 

 

 

 

------------- 

 

handtekening 

Cornelis 

Huijghe 

Helm 
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van knecht naar meester… 

 

Te Maassluis was het leven aangenaam. Met hard  werken was het mogelijk 

een goede snee brood te verdienen. Onze Kees is reeds in 1658 terug te vinden 

bij zijn meester Bos, waar hij een ijverige leerling was. Dat was dus nog 6 jaar 

voor zijn trouwen. Hij was een echt broekie, die er door zijn vader op uit was 

gestuurd om elders de kost te gaan verdienen. Het ventje Kees, was zeer 

leergierig en in het kleine Maassluis wist men al gauw af van zijn kwaliteiten. 

Kort na zijn huwelijk in 1664 krijgt hij de grote eer om namens enkele 

middenstanders geld te gaan innen bij de weduwe Marrigje Willemsdr, die 

woonachtig was te Weesp. Het ging om betrekkelijk kleine bedragen: 48 gld 

voor geleverde haring, 40 gld voor het timmeren van een schuit en nog wat 

guldentjes. Toch was dit een byzonder grote eer voor onze Van der Helm. We 

mogen concluderen, dat hij een goede opleiding heeft genoten en dat zijn 

rekenen, lezen en schrijven hem een goede plaats in de samenleving zou 

bezorgen. 

 

In ieder geval was hij te Maassluis een vooraanstaand man! 

 

Er viel Kees niet veel meer te leren. Hij was op school geweest voor de handel 

en van zijn vader en zijn meester had hij het hoedenmakervak geleerd. Het is 

dan ook niet zo verwonderlijk dat de oude meester Bos al spoedig besluit om 

de zaak aan Kees over te dragen. We lezen in een acte uit 1666, dat meester 

Bos om te beginnen zijn hoeden verkoopt aan Kees. Het gaat om het niet 

geringe aantal van 250 stuks, wat voor het kleine Maasluis toch een hele 

voorraad is. Opvallend is dat er niet gesproken wordt over vrouwenhoeden, 

doch slechts hoofddeksels voor jongens en mannen! 

vertaling:… de nomber van twee hondert vijftich hoeden 

soo jongens, mans als andere sorten den voorn; 

 

 

Mogen we hieruit concluderen, dat onze Van der Helm gespecialiseerd was in 

herenhoofddeksels? En dat de vrouw haar hoedje maar elders moest gaan 

halen? 

Bij VDH konden de vrouwen in ieder geval niet terecht! 
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middenstander, vader op jonge leeftijd… 
 

Het leven lijkt er voor Kees goed uit te zien. Hij is gehuwd in 1664, heeft zijn 

eerste kind in 1665 en koopt de hoeden van zijn meester in 1666. Het bedrag 

dat hij voor de 250 hoeden moest betalen was overigens 700 gld. Doch in 

datzelfde jaar blijkt meester Bos er genoeg van te hebben. Hij neemt het besluit 

om zijn hele inventaris aan de jonge Kees over te dragen. Natuurlijk hangt ook 

hier weer een prijskaartje aan. En het is voor de jonge vader wel even 

nadenken, doch het is ook heel goed mogelijk dat hij reeds met voorbedachte 

rade deze stap heeft gezet, wetende dat de oude Heer Bos er vanaf wilde. De 

vader van Kees, wellicht getipt. In ieder geval gaat de hele inboedel van de 

meester in 1666 over op de begaafde leerling.  

 

Allereerst is er sprake van een toonbank, waaruit we mogen concluderen dat er 

een hoedenwinkel was te Maassluis. Een winkel, die nu in handen kwam van 

onzeVDH. Wat er nog meer overgedragen wordt? We lezen in de notariële 

acte o.a.  twee werckbancken, twee werckysers, een toonbanck met de 

hoedekast en winckel. We kunnen zeggen, dat deze jongeheer het helemaal 

heeft gemaakt! Een mooi beroep, van vader op zoon, wie weet wat ze voor 

wetenswaardigheden met elkaar hebben kunnen uitwisselen? 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

 

stort € 9,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door aan 

Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te houden. 

 

GEBOREN 
-Op 30 october vorig jaar is te Nootdorp geboren Marit Leonie, die een 

dochter is van Paul en Susanne van der Helm. 

 

-Op 21 december kwam Pim het gezin verrassen van John en Trees Swaans-

Van der Helm en de kinderen: Rian, Luuk en Floor. Het gezin woont te Tilburg 

en heel apart: de ouders van moeder Trees zijn: Frans en Clazien van der 

Helm-Van der Helm! 

 

-Te Vlaardingen is op 12 februari een dochtertje 

geboren van 3600 gram, dat luistert naar de naam 

Leanne Eva. Ze zal haar plaatsje weten te vinden in het 

gezin van Helma van der Windt en Leo en Tina van der 

Helm. 

 

-Eens in de vier jaar zal het een groot feest zijn! Op 29 februari om 5.05 in de 

ochtend van het schrikkeljaar 2004 is te Zoetermeer geboren Tessa Maria, als 

dochter van John en Jolande Bazuin-Van der Helm. Eerder, in 1999 kreeg het 

echtpaar hun dochter Inge.  

  

OVERLEDEN  
-Op 5 november hebben Frans, Tamara en Ivo afscheid genomen van Roelie 

van der Helm-Van Oosten uit Den Hoorn. Ze was 48 jaar. 

-Te Veur geboren in 1931 is op 5 december 2003 Kees (Petrus Simon) van der 

Helm overleden. Sinds 1979 was hij weduwnaar van Greet te Pas. Hij is 

jarenlang chauffeur geweest bij het familiebedrijf van zijn grootvader Cornelis 

VDH 

-Op 9 december is te Den Hoorn overleden Cornelis Simon van der Helm, 

gehuwd met Annie van Kampen. Cor is 81 jaar geworden. 

-Te Delft is op 6 februari op 85-jarige leeftijd overleden Anthonius Hendrikus 

van der Helm, echtgenoot van M.A. Waayer. 

BURGERLIJKE STAND 
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,,VanderHELM BEDRIJVEN” 25 JAAR! 
enthousiaste, avontuurlijke, ideeënrijke VDH bruist van energie 

PIJNACKERSE KEES (51) EN 60 MAN 

PERSONEEL!  
 

Op 1 februari werd feestelijk herdacht, dat de enthousiaste Kees van der 

Helm 25 jaar geleden op jeugdige leeftijd een bedrijf startte, dat inmiddels is 

uitgegroeid tot diverse bedrijven, die opereren onder de naam VanderHelm 

Bedrijven.  

Op 1 februari was er een gezellige brunch met al het personeel en ook de 

schoonmoeder (86) van Kees en zijn ouders Ad (81) en Toos (74) waren 

daarbij van de partij. Moeder Toos voerde zelfs nog het woord en roemde trots 

de prestatie van haar zoon. Een rede, die door ieder werd bevestigd met een 

daverend applaus! 

 

de afkomst… 

 

,,Mijn vader kan zich nog wel herinneren, dat opa en oma in de dertiger 

jaren gingen verhuizen van het Goo in Nootdorp naar een boerderij aan de 

Brasserskade onder de rook van Delft. Daar besloot de veehouder opa Cor 

(1892-1974) met zijn vrouw Tilie en gezin, voor een boterham te zorgen, 

hetgeen aanvankelijk niet gemakkelijk was met de crisisjaren, die voor de deur 

stonden”. Na opa Cor ging vader Ad de boerderij bestieren. Ad en Toos kregen 

7 kinderen, waarvan twee jongens. Ad was een veehouder in hart en nieren. Hij 

houdt nog immer van zijn beroep en vindt het dan ook heerlijk, dat zijn zoon 

Arno (49) boer is gebleven, zij het dat hij –vanwege de overvolle Randstad- 

moest uitwijken naar Noord-Holland, waar hij alweer zo‟n 20 jaar zit. 

Die andere zoon Kees, daar ging het anders mee. Hij vond en vindt het 

platteland heerlijk en hij houdt van de koeien, doch hij wilde nog zoveel 

andere zaken. Hij volgde een opleiding Levensmiddelentechnologie aan de 

Hogere Agrarische School en zijn handen jeukten om iets leuks te beginnen. 

Eerst een betaalde baan bij Ouwehand visverwerking. Doch de innerlijke drang 

om iets voor zichzelf te beginnen werd steeds groter. Ook mag daarbij de 

stimulerende kracht van moeder Toos niet vergeten worden. Hij wou proberen 

Een Van der HELM in het NIEUWS 
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zijn opleiding te combineren met de ervaring, die hij al spelende voort had 

opgedaan op het platteland. 

 

,,een ingenieur op een tractor…” 

 

Kees richtte op 1 februari 1979 zijn eigen Agrarische Loonbedrijf op en 

verleende zijn diensten aan de boeren rond Berkel en Bergschenhoek. Vader 

Ad sprak de legendarisch woorden uit: ,,een ingenieur op een tractor, de 

boeren zien je aankomen!” Gras inzaaien, frezen, slootreinigen, Kees pakte 

alles aan en deed al werkend veel ervaring op met de dagelijkse problematiek 

waar de boeren zoal mee te kampen hadden. Vooral het mestoverschot, bleek 

voor Kees een schot in de roos om aan een oplossing te werken.  

Inmiddels was hij in 1980 getrouwd met Marja, wiens ouders ook een 

boerderij hadden en die hem ook volledig steunde.  

In 1985 kwam, wat Kees zelf noemt ,,de grote doorbraak”. Het mestprobleem 

zou hij aanpakken door de mest niet langer over het land te spuiten, doch hij 

investeerde in een machine, die de mest in de grond kon injecteren. Ook ging 

Kees zich professioneel bezighouden met inkuilmethoden en 

graslandvernieuwing. Hij had duidelijk zijn kwaliteiten als ondernemer 

gevonden. Hij timmerde behoorlijk aan de weg en hoorde veel problemen aan, 

waar hij dan enthousiast weer wat mee wilde doen. Werkelijk een 1000-poot, 

die dankzij zijn vrouw Marja, toch de realiteit niet uit het oog verliest. ,,Als ik 

het gaspedaal ben, dan is zij het rempedaal!” vertelt hij lachend met het zelfde 

enthousiasme en dezelfde energie, die hij gedurende het gehele gesprek houdt.  

 

andere bedrijven… 
 

Met al die energie boort onze VDH steeds weer nieuwe bronnen aan. Hij 

richt indrukwekkende bedrijven op als VanderHelm Groenrecycling (1991) en 

VanderHelm Milieubeheer (1992), die een ruim scala aan activiteiten 

verrichten. En goed inspelen op de wensen van de gebruiker en eisen van de 

wetgever. Om een kleine indruk te geven, houden de bedrijven van Kees zich 

bezig met tanksanering, bodemonderzoek, meting van luchtkwaliteit, 

geluidsmetingen voor milieu-vergunningen, het onderzoeken van 

graskwaliteiten en het plaatsen van kunstgras, waarbij er vaak hele sportvelden 

worden aangelegd. Ook het verwijderen van asbest mogen we niet vergeten en 

wat VDH met poepluiers doet… 
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poepluiers… 
 

Nu we toch bezig zijn met de activiteiten. Er is een hele markt van wel 

100.000-den tonnen aan gebruikte luiers. ,,Gooi er een bacterie op los om de 

uitwerpselen op te eten en je krijgt energie om een machine te laten draaien. 

De resten van de luier zijn te ontleden en leveren brandstof op!” En zo komt 

Kees aan zijn motto om van rotzooi weer grondstof te maken. In 1995 leverden 

al deze activiteiten hem de Ondernemersprijs van Pijnacker op! 

 

ondernemer… 
 

In de loop der jaren 

is inmiddels wel 

duidelijk geworden, 

dat Kees een echte 

ondernemer is. Hij 

durft risico‟s te 

nemen, doch door 

zijn open contacten 

met de samenleving, ziet  

hij ook telkens weer  

mogelijkheden. Ze worden dan eerst aan zijn vrouw Marja voorgelegd, die als 

klankbord functioneert en als zij het sein op groen zet, dan is hij de man, die 

combineert en van zijn netwerken gebruik maakt om zijn ideeën uit te voeren.  

 

Marja… 

 

Ze is al diverse malen genoemd en het is duidelijk dat Marja en hun drie 

kinderen een belangrijke rol spelen in zijn leven. Marja is behalve creatief ook 

erg sociaal voelend. In het bedrijf probeert zij vooral de menselijke aspecten in 

de gaten te houden. 60 Man personeel, dat betekent wel eens ellende thuis of 

op het bedrijf, maar ook leuke dingen als huwelijk en geboorte, waar Marja 

geknipt voor is om zich in te uiten. Langsgaan waar nodig is, stimuleren waar 

wenselijk en een helpende hand bieden of naar oplossingen zoeken bij 

menselijke problemen. Op deze wijze kan je elkaar prima aanvullen en dat 

komt de het hele bedrijf ten goede! 

Kees en Marja voor hun bedrijf… 
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-Eind februari kwam er een leuk telefoontje van Martin Koeman, die op zoek 

was naar ene Nico van der Helm. Zijn vader is Koos Koeman geboren 

Amsterdam in 1934 en hij had in 1954 als patiënt in een sanatorium te Davos 

gezeten. Daar had hij enkele boeiende mensen ontmoet, waaronder Nico van 

der Helm, die afkomstig moest zijn uit Leiden of omgeving. Martin had al heel 

wat VDH-en opgebeld en uiteindelijk raadde een oplettende lezer hem aan 

,,Helm-Nieuws” te bellen.  

We keken in de grote computer en daar kwamen een drietal mogelijke 

candidaten uitrollen. 

De eerste was gelijk raak. Maar wat trof het lot vreselijk: Nico werd dan wel 

spoedig gevonden en zijn vrouw stond Martin zéér behulpzaam te woord. 

Doch, Nico was juist enkele weken eerder overleden te Pijnacker!  

Zijn vrouw was gelukkig toch in staat enkele telefoonnummers te geven van 

andere medepatiënten uit de tijd van Davos. Martin stuurde me een 

enthousiaste dankbrief!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons vorige nummer schreven we over de tweeling van Jos van der Helm en 

zijn vriendin Hélène den Elzen. Dat er weinig tweelingen voor zouden komen 

bij de Van der Helmen, wil Henny van der Helm uit Leidschendam wel even 

recht zetten. Zelf heeft  ze er namelijk ook een: Erik en Inge, die beiden 

onlangs 34 jaar zijn geworden. Ook een dochter van haar zus heeft inmiddels 

een tweeling. Dus bij Van der Helmen zijn ook kansen voor 

meerlingen aanwezig! 

 

-Mischa van der Helm, werkzaam bij de Haagse psychiatrische 

instelling Parnassia, heeft een studiereis gemaakt naar Calgary in 

Canada. Hij zit bij het team Eerste Psychose Behandeling (EPB) 

en is de oceaan overgevlogen om eens te kijken hoe er in Canada 

ALLERLEI 

Van harte heten we welkom: oude foto’s van boerderijen, waarin Van der 
Helmen hebben gewoond. Ook portretfoto’s van onze familieleden hebben 
bij ons een goede plaats! U kan ons gemakkelijk bereiken via ons e-mailadres: 
helmhuis@wanadoo.nl 
Ook kunt U oude foto’s via de PTT naar ons toesturen en krijgt U ze per 
kerende post weer retour!  

mailto:helmhuis@wanadoo.nl
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wordt gewerkt. Een strak programma was er opgezet. En er werd gekeken en 

vergeleken. Over de aankleding van het ziekenhuis te Calgary was men niet 

enthousiast. Vooral de lage plafonds krijgen bij de lange Mischa een 

onvoldoende. Tevreden is hij over de behandelingstechnieken. Het was een 

mooie gelegenheid om inspiratie op te doen, waar Parnassia ook weer zijn 

voordeel mee zal doen. 

 

We zijn op zoek naar Wendy van der Helm (20), die haar sporen reeds heeft 

verdiend als getalenteerd paardrijdster. Ze is erg in opmars en bereikt 

regelmatig de kranten. Ze is mogelijk woonachtig te Alphen, doch we hebben 

ook al de naam Utrecht gelezen.  

Weet iemand ons met haar in contact te brengen? Dat zou geweldig zijn en wie 

weet kunnen we een leuk interview met haar hebben. Wij van der Helmen, 

zullen daar allemaal blij en trots mee zijn! Dus zoeken hou ons op de hoogte! 

 

Michel (58) en Anneke (50) vertrekken 

21 mei… 
VDH-en PER FIETS NAAR SANTIAGO (1) 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen! Zo zou je kunnen omschrijven, wat deze 

twee ondernemende Van der Helmen van plan zijn te gaan doen. Schreven we 

in het vorige nummer over Annie van der Helm uit Den Hoorn, die maar liefst 

1600 km te voet aflegde naar deze bedevaartsplaats. Michel en Anneke uit het 

Limburgse Born hebben al geruime tijd zin om deze afstand op de fiets af te 

leggen.  

De vergelijking tussen de wandelende en de fietsende VDH gaat verder. Had 

Annie er reeds vele tochten opzitten, zo is dat ook het geval met deze VDH-en. 

Ze zijn reeds op de fiets te Rome geweest in het jaar 2003. In 2002 ging de reis 

naar de Zwitserse Alpen met als hoogtepunt het afzien van het fietsen in de 

bergen. Er moest geklommen worden naar een hoogte van 2117 meter en dat 

was een hele ervaring. Je zou bijna denken aan de Tour de France! Eigenlijk is 

het gebeuren begonnen in het jaar 2000. Toen werd er gefietst naar Zuid-

Frankrijk: het plaatsje Mirande, waar Michel geboren is. Inmiddels is het 

echtpaar behoorlijk aan het trainen.  De kinderen Philippe (23) en Daniëlle 

(24) zijn de deur uit, dus de ouders mogen zelf hun vacantie in vullen! Als 
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alles naar wens verloopt vertrekt het echtpaar op 21 mei voor een periode van 

14 weken. In die tijd zullen ze ongeveer 6.000 km af willen leggen. Ze fietsen 

2.500 km naar Santiago, maar dat is slechts een keerpunt. Daarna willen ze 

fietsend nog zo‟n stevige terugreis er aan toe voegen. ,,Veel mensen denken 

dat het hier om een bijna onmogelijke opgave gaat. We zeggen echter dat het 

niet alleen je benen moeten zijn, die dagelijks 70 km moeten trappen, doch ook 

je hoofd moet leeg zijn. Je moet er geestelijk naar toe leven en niet gespannen 

weg gaan”.  
 

Het echtpaar heeft een goed doel willen verbinden aan hun reis. Ze zoeken sponsors, 

die hun voor iedere km een klein bedrag willen geven. Voor meer informatie kunt U 

contact opnemen met Anneke telefoon: 046-48 526 36 

 

Je weet waar je aan begint. Het kan regenen maar ook ontzettend warm weer 

zijn. Is het echt te warm, dan moet je stoppen en luisteren naar je eigen 

lichaam. Een siësta houden is niet zo gek als het meer dan 35 graden is. Je 

houdt er al rekening mee, dat je altijd leuke mensen ontmoet, maar even 

gemakkelijk ook 

zeurpieten. Belangrijk is 

je vooral positief op te 

stellen. Laten we wel 

wezen: je komt altijd 

mooie plekken tegen, die 

de natuur ons biedt. Maar 

ook boeiende  mensen, die 

je wat wijzer maken. Dat 

nu is zo boeiend bij zo‟n 

bedevaart. Je beseft dat je 

mens bent met een 

heleboel andere mensen 

op deze aarde. Je leert gul 

te zijn en te relativeren. Je 

leert te genieten met wat 

je hebt en dankbaar te 

zijn. Dat maakt zo‟n reis 

tot zo iets groots en 

fantastisch. Inspannend? Ja, zeker. Maar je krijgt er iets voor terug: jezelf en 

tevredenheid!  

afzien bij de beklimming van 2117 meter in de Alpen 
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VASTENTIJD: 
EEN OUD VOORCHRSTELIJK GEBRUIK! 

Wordt er nog stil gestaan bij de vastentijd? Bestaat het traditionele 

vastentrommeltje nog? En waartoe dient de vasten? Dat zijn zomaar enkele 

vragen als je met mensen praat over de vastenperioden. Het grappige is, dat 

mensen al een heel ander gezicht trekken, wanneer je het woord vasten 

verandert voor lijnen. Ja, enkele kilo‟s er af dat kan geen kwaad voor de 

zomer! Vasten is een oeroud woord. De oorsprong heeft alles van doen met 

het vasthouden, zoals de Goten er al 2000 jaar geleden naar keken. Proberen 

los te komen van alle genietingen des levens en even stil te staan bij je eigen 

leven! Gaat alles naar je zin? Loop je jezelf niet achterna? Laat je je niet 

verleiden door allerlei malle hebbedingetjes. Zijn de Nikes-sneakers en de 

McDonald-hamburgers echt zo noodzakelijk? 

 

de Natuur ontwaakt… 

Even jezelf de rust geven om na te denken. Jezelf van binnen ondersteboven 

halen en dan nog critisch ook! Ging het vroeger bij het vasten vaak om het 

laten staan van snoepjes en koekjes (ze werden opgespaard in een 

vastentrommeltje), heden zou je eigenlijk even terugmoeten naar het dagelijkse 

leven. Wat heb ik nodig en wat is luxe? ,,Is het genoeg om de spijzen te 

nuttigen en de toespijzen te laten staan”, filosopheerde enkele eeuwen voor 

Christus reeds Plato. Het matigen en tijdelijk even stopzetten van alle lusten 

is altijd een prima remedie geweest om tot jezelf te komen. Je zag de zaken 

opeens weer anders. Helderder… frisser… 

En dat was juist ook zo in harmonie met de Natuur, want ook moeder Natuur 

brengt in het voorjaar een nieuwe kijk op de wereld. Alles ziet er na de 

vastentijd op zijn Paasbest uit. Paasbest ook zo‟n woord! Het betekende 

eertijds echt wat. Je verwisselde je winterkleding voor je zomerkleding, de 

kachel ging uit en je verhuisde van de wintervertrekken naar de zomerkamer! 

Hoe moet je nu zoiets vertellen aan iemand, die leeft met DVD‟s, CD‟s 

mobieltjes enz. Het is moeilijk om deze tijd te begrijpen, want het goede wordt 

niet behouden, doch er is slechts commerciëel welbehagen in de nieuwste 

geldverslindende vormen van overbodige techniek en luxe! Dat is mijn 

bezwaar tegen deze nieuwe wereld.

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 

Over het alsmaar onveilig worden van Nederland, staan iedere dag de kranten 

vol met voorbeelden! Bij iedere verkiezing wordt ons méér blauw beloofd op 

straat, maar dat is al 30 jaar een gewoonte. Joegoslaven en Nederlanders 

vechten in Amsterdam een onzichtbare drugsoorlog uit. 5, 6, 7 doden zijn er al 

gevallen en de politie heeft het nakijken. Inbraken nemen alsmaar toe. De 

eenvoudige burger doet soms nog aangifte als men wat van de verzekering 

terug kan krijgen. In het justitie-apparaat is allang geen vertrouwen meer. 

Hoge politiebeambten lopen voortdurend rond te bazuinen, dat we allemaal 

een paar keer in het leven slachtoffer worden van enkele misdaden! Wat een 

heerlijk analyse en een schitterend vooruitzicht! Doet er dan wat aan!!, 

heren! Maar nee Politie en Justitie zijn niet meer in staat het recht te 

handhaven. Criminelen worden vroegtijdig vrijgelaten. Wat een onzinnige 

rechtspraak om alvast 30% korting te geven op het uitzitten van een 

gevangenisstraf. Het aantal verkrachtingen met moord en andere lugubere 

wreedheden neemt alsmaar toe. Jongens van 14, 15 en 16 jaar verkrachten 

een meisje en filmen het nog ook! Een ander meisje is verkracht en in brand 

gestoken!! Scholen, waar dit jaar al twee leerkrachten zijn neergeschoten, één 

met dodelijke afloop.  Schrikbarend is ook de criminaliteit onder de –vaak 

uitheemse- jongeren. Zinloos geweld, als het plegen van moorden is niet 

normaal in een gezonde samenleving!Bouwfraude ook niet. Evenmin 

verzekeringsfraude. Maar wat gebeurt er als U rond middernacht enkele 

kilometers te hard rijdt op een snelweg? Inderdaad een dikke prent, want de 

burger moet gestraft worden en belangijker –en wordt ook gewoon toegegeven 

door de Regering- men heeft geld nodig!Zo‟n rechtssysteem is bezig met het 

begin van het einde en is al aardig op weg naar zijn faillissement! Herinnert U 

zich nog de grote ruzie tussen Minister Sorgdrager van Justitie en de super 

Procureur-Generaal Doctors van Leeuwen. Wat een vertoning, maar troost U 

er is nog niks veranderd bij Politie en Justitie! 

Een kroniek van Nederland: over 10 óf 20 jaar is het geschiedenis en kunnen 

we terugkijken hoe het was. Want ook dat is HN! Onze familie plaatsen in de 

tijd. De tijd van het heden en de tijd van vroeger! Aangaande het heden 

hebben we een knallend verhaal over de naar Amerika vertrokken Prof. Dick 

van der Helm: een VDH om trots op te zijn! Ook houden we U op de hoogte 

van de fietstocht van de bedevaartgangers Michel en Anneke naar Santiago. En 

uit het verleden brengen we een schitterend verhaal over VDH-en, die 

pijpenmakers waren te Alphen! 
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...mijn zusje en ik hebben aan Opa van der Helm een horloge gegeven voor 

zijn 80
e
 verjaardag. We zaten zo te dubben, wat we moesten geven en opeens 

viel ons oog op Helm-Nieuws en dachten we aan het horloge. Het was een 

schot in de roos! 

Opa moest het horloge telkens laten zien en was er byzonder blij mee. 

Ennuhh.... 

Het zal ons niet verbazen als er dadelijk nog  meer horloges worden besteld 

door enthousiaste ooms en tantes!!! 

 

Sander van der Helm te Zoetermeer 

 

...Met veel belangstelling lees ik iedere keer, dat er VDH-en naar Santiago de 

Compostella gaan. Prachtig natuurlijk. Lopend, fietsend. Maar je moet wel 

kunnen lopen. Ik ben al drie keer in Lourdes geweest vanwege mijn slechte 

gezondheid. De blijheid en de energie, die ik daar vandaan haal wil ik even 

onder Uw aandacht brengen.... en je houdt er zulke leuke contacten aan over, 

daar ben ik blij om. 

Grarda van der Helm te Arnhem 

 

...deel 8 van de Familie Van der Helm vond ik wel erg schitterend! Er staan 

zoveel leuke anecdotes in en historische verhalen.....Bravo! Het is erg 

belangrijk de geschiedenis van de familie te beschrijven: het is een document 

van onze families. Ook Helm-Nieuws is belangrijk: wat we vandaag lezen en 

meemaken, is over een dag alweer geschiedenis!  

 

J.Th. van der Helm uit Den Haag 

 

...Wat heb ik genoten van het hoofdartikel van HN, waarin geschreven werd 

over de hoedenmaker Kees van der Helm, die 250 hoeden koopt in 1666! We 

schrijven echt geschiedenis. Ik had wel eens willen weten of hij die hoeden 

inmiddels kwijt is geraakt? En hoe zou de mode toen geweest zijn? Een reuze 

spannend verhaal! 

 

Belinda van der Spek-Van der Helm uit Delft 

 

...Hierbij een ansichtkaart vanuit onze vacantiebestemming. We kregen een 8-

daagse reis van onze kinderen voor mijn 50
e
 verjaardag. Leuk hé? 

Willem en Marja van der Helm uit Alicante, dadelijk weer thuis te Breda 

EIGEN MENING 
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VAN DER HELMen EEUWENLANG 

 

 

PIJPENMAKERS TE ALPHEN! 
 

  

Een niet alledaags beroep, zult U heden zeggen, waar in het verleden toch 

heel wat Van der Helmen hun werk in hebben gevonden en een aardige 

boterham mee hebben verdiend.We zien VDH-en werkzaam in alle rangen en 

standen: van 15-jarige leerling-pijpenmaker tot zelfs fabrikant pijpenmaker. En 

dat speelde zich allemaal af in Alphen aan den Rijn. We danken Cor Kok, 

gehuwd  met Gré van der Helm uit die plaats voor het geven van enkele 

informatie en documentatie over deze pijpenmakers. 

 

Willem Dirksz van der Helm... 

 

Het  is niet precies bekend op welke datum deze Willem is geboren. We 

hebben een indicatie voor een jaartal en houden het op of rond 1667. Dit heeft 

alles te maken met een acte uit de weeskamer, waarin hij genoemd wordt als 

jochie van 12 jaar en zijnde een weeskind van Geertje Crijnen en de 

overleden Dirk Willemsz van der Helm, zijn ouders. Op dat moment (in 

1679) wordt uitdrukkelijk zijn leeftijd genoemd van 12 jaar. Een kleine 

aftreksom moet dan de geboorte van Willem rond 1667 doen plaatsvinden 

Van Willem‟s leven is behoorlijk veel bekend. Hij heeft zowel een band met 

Gouda als met Alphen. In de laatste plaats komt hij in 1727 te overlijden en 

wordt als onvermogende begraven. We hebben dus duidelijk niet te maken met 

een persoon, die fortuin heeft weten te maken met de pijpenmakerij, waarin hij 

vrijwel zijn gehele leven heeft gewerkt.  

 

Willem Dirksz van der Helm huwde in 1687 met Ariaantje Hendriks van 

Campen, waaruit 10 kinderen zouden worden geboren, allen te Alphen.  

Velen hebben zich als pijpenmaker of maakster verdienstelijk gemaakt. 

WILLEM (1667-1727) ALS EERSTE GENOEMD 
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In 1687 hebben we in ieder geval de bruiloft gevonden van Willem en 

Ariaantje en -op twee dagen na- negen maanden later wordt hun eerste zoon 

Dirk geboren. Daarna volgen nog in een rap tempo negen andere kinderen: 

Hendrik (1690), ook zijn beroep gevonden als pijpenmaker endaarin zijn 

boterham verdiend, Annetje (1693), Willem (1696), Maartje (1698), Matthijs 

(1699), Adriaantje (1701), Pietertje (1703), Gijsbert (1704) en als laatste 

wederom een Pietertje (1706), omdat de vorige enkele weken na haar geboorte 

was overleden.  De kinderen van het echtpaar Van der Helm-Van Campen zijn 

allen geboren te Alphen. 

 

De eerste zoon van Willem Dirksz van der Helm was in 1688 geboren en 

kreeg de naam Dirk. Het beroep is onbekend, doch het ziet er niet naar uit dat 

hij pijpenmaker is geweest! Wellicht was zijn gezondheid te zwak. Hij is 

slechts 39 jaar geworden. Het is geen overdreven rijk gezin, dat we hier 

beschrijven, doch men heeft wel een bepaalde familietrots. Zo laat men 

duidelijk de kinderen niet naar het weeshuis gaan en is men er telkens spoedig 

bij om de notaris te verzoeken de kinderen door de familie te laten opvoeden, 

mocht één van de ouders wat overkomen.  

 

Zo was dat ook het geval met de 39-jarige Dirk, die zijn 2 nog levende 

kinderen 

van 15 en 7 jaar naliet bij zijn overlijden. Zij zouden worden opgevoed door 

hun moeder Neeltje Sas tot de leeftijd van 25 jaar. Daarna zouden ze een 

bedrag krijgen van 3 gulden en 3 stuivers. Een klein bedrag, ook voor die tijd, 

doch er werd duidelijk afgesproken dat moeder Sas de gehele boedel en huis 

zou behouden. Gelukkig maar, want zij had het niet al te breed en was blij dat 

ze als jonge weduwe toch nog de touwtjes aan elkaar vast wist te knopen. 

Achterblijven met twee kinderen van 7 en 15 jaar, betekende een hele 

verantwoording. En toch is ze erin geslaagd ze beiden goed op te voeden.  

Geluk bij een ongeluk huwde Ariaantje op 21-jarige leeftijd en hoefde ze niet 

meer door haar moeder te worden onderhouden. 

 

Hendrik Willemsz van der Helm... 
 

In of rond1690 kwam reeds de tweede zoon van het echtpaar Van der Helm-

Van Campen ter wereld, Hendrik genaamd. Hij zou later ook zijn stiel vinden 
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als pijpenmaker en ook zijn kinderen, zowel jongens als dochters worden 

ingezet als hulpje. Het blijkt een soort van familiebedrijf te zijn, waarbij de 

beroepen van vader op zoon overgaan. De dochters, doen ook wel mee, doch 

zo gauw ze aan de man komen, dan is hun eerste zorg: kinderen opvoeden en 

hun eigen huishouden bestieren. 

We zien zoon Jacob (1717-

1778) en zoon Jan (1725-1780) 

werkzaam als pijpenmaker. Het 

zijn geen gewone werknemers, 

want zij hebben het bedrijf van 

hun vader overgenomen. Jacob 

woont en werkt in de 

Herenstraat, 

waar hij een behoorlijk huis  

bewoont. Er worden via de havens van Rotterdam grote partijen pijpen 

verstuurd. Het gaat het bedrijf van de VDHen voor de wind en dat kan je 

eigenlijk zeggen van de hele pijpenindustrie! Er is veel vraag naar deze pijpen 

en het ene bedrijf na het andere wordt te Alphen opgericht.  

Jan wordt tot februari 1765 genoemd als leverancier van pijpen. Daarna komt 

Jacob weer meer in beeld als leverancier. Het lijkt erop, dat de broers elkaar 

aflosten in de fabriek. Mogelijk hield de ene zich bezig met de fabricage en de 

andere met de verkoop. Om een idee te geven er werden in een week tijd 22 

gros pijpen gemaakt, dat is 3.168 stuks! In bepaalde gevallen, wanneer extra 

personen werden ingezet kon de productie oplopen tot 35 gros oftewel 5.040 

stuks! De gebroeders zijn gespecialiseerd in het maken van kortstelige pijpjes, 

ook wel de casjottepijp genoemd. Om over de omzet te praten is het leuk om te 

weten, dat de opbrengst per gros 11 stuivers bedroeg. Gaan we uit van een 

gemiddelde omzet van 4000 stuks per week, dan komen we op een bedrag te 

zitten van 44.000 stuivers, dus 2200 gld per week. Dat is dus geen slechte 

opbrengst, al moeten we ons niet rijk rekenen en er bijschrijven dat dit de 

bruto-opbrengst is. De kosten voor loon en grondstof enz. moeten er nog wel 

afgetrokken worden. 

De VDH-en hebben goed hun best gedaan in deze branche en hadden met deze 

generatie een goede naam opgebouwd. 

 

Wanneer Jacob in 1778 komt de overlijden dan verkopen zijn 5 

meerderjarige  kinderen en nog 1 minderjarige dochter het ouderlijk huis, dat 

omschreven wordt als: 

Uithangbord Fam Van der Want, 

omgeven door  pijpen 
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“Sterk en weldoortimmert huis en erve mitsgaders annexe pijpmakerije 

staande en gelegen in het Zuideinde binnen den bestraten dorpe alhier, 

strekkende voor van de Heerestraat tot agter aan het Kanaal, belend ten 

noorden Willem Slobbe, ten zuiden Jan Frederiksz Brunt”. De verkoopprijs 

bedraagt 1302 gulden. 

 

Het huis was in 1769 aangekocht voor 700 gld, doch daar was de 

pijpenmakerij nog niet bij ingebrepen. Het is opmerkelijk dat zoon Hendrik 

zijn vader niet is opgevolgd. Hij vestigt zich met zijn zuster Marietje aan de 

Papestraat. 

 

Matthijs Willems van der Helm... 
 

Matthijs (ook wel Thijs of Tys genoemd) werd geboren in 1699 als derde zoon 

van het echtpaar Van der Helm-Van Campen. Hij was vanzelfsprekend 

eveneens pijpenmaker van beroep. In 1723 huwde hij met Geertje Dirksdr. 

Groenvelt, een dochter geboren in het Gouda van 1698. Van hun eerste 

dochter Neeltje, is in ieder geval bekend dat ze op jonge leeftijd als hulpje in 

deze branche werkzaam was, mogelijk bij haar ouders of andere familieleden. 

 

Wat is een pijpenbakker..? 

 

In de omgeving van de Rijn is er door het afzetten van rivierklei al 

eeuwenlang een nijverheid ontstaan rondom het vervaardigen van potten, 

kopjes en momenteel veel straatstenen. Het is eenmaal een combinatie van 

gemakken en natuurlijke rijkdommen, die de bewoners langs de Rijn tot 

ambachten hebben gebracht, waarbij de rivierklei werd gebruikt. Was eerder 

Gouda de stad waar reeds in de 16
e
 eeuw activiteiten zijn waargenomen met 

het maken van pijpen en pijpjes. Rond 1730 vinden we Alphen als grote 

concurrent van Gouda. Alphen bezat drie ovens en er werd destijds reeds volop 

gebakken! 

 

De pijpenbakkers waren verenigd in een gilde. Dat was gebruikelijk in die tijd 

en stond garant voor een goede kwaliteit. Men begon als leerling en kon via 

gezel, zelfs meester worden, na de meesterproef glansrijk te hebben doorstaan. 

Het is dan ook te begrijpen dat het aantal meesters klein was in aantal. De 
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grootste groep bestond uit pijpenmakers en hun hulpjes.Meisjes van onder de 

18 mochten zich niet met het pijpen bezig houden. Een jongen van 18 kon 

leerling worden. 

,,Pijpen  werden gevuld met tabak en er werd op deze wijze flink getrokken 

aan het steeltje”, weet onze Cor Kok te vertellen. Nee, zelf heeft hij niks met 

pijpen, het is gewoon zijn interesse dat juist die VDH-en zo in dat vak zaten! 

Het waren ongetwijfeld hardwerkende mensen. Klei, vuur en ovens betekende 

toch dat je over goede spierballen moest beschikken. 

 

Testamenten... 

Het gildebestuur keek toe of alles 

correct verliep. Een gilde van 

Pijpenmakers. Een zo‟n klein 

instrumentje, dat heden nauwelijks meer 

bekend is, moest beschermd worden. Een 

tijd lang waren de pijpen met een merk 

voorzien. Zo‟n merk werd middels een 

testament overgedragen aan een 

familielid, die de zaak mocht voortzetten. 

Zowel te Gouda als te Alphen was dit 

beroep een ware industrie                                                                           

geworden, waarin veel mensen hun boterham konden verdienen. 

 

He einde: boeren vinden nog regelmatig dergelijke pijpjes op hun land. Het 

bakken is voorbij. Nog niet zo lang geleden werd er nog gebakken in 

Nederland en zeker de Goudse pijpen waren wereldberoemd. Hoe het einde 

kwam aan de pijp, is zoals met alles: de vooruitgang., zoals we het maar zullen 

noemen. Er werden geen pijpen meer gebakken, doch ze werden steeds meer 

vervangen door de houten pijp en ook de cigaret en cigaar deden steeds meer 

hun intrede. In 1911 is de organsatie opgeheven en is alles overgelaten aan de 

marktwerking. 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 9,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 

 

Merkteken van pijpenmaker  
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door aan 

Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te houden. 

 

GEBOREN 
 

-Te Emmen zag op 13 januari het levenslicht Maaike Johanna, dochter van 

Peter Wijnands en Lydia van der Helm 

-Te Leidschendam is op 12 februari geboren Isabel, dochter van Pascal van 

der Helm en Marc Smulders. Ze is een dochter van Anne-roos, Job en Gijs. 

-Te Spijkenisse is op 18 maart geboren Romanum Maria Johannes Paulus,  

zoon van Ricardo en Mikaela van der Helm en broertje van Parthenon en 

Carthago. 

-Anna Catharina zijn de namen die gegeven zijn aan de dochter van Menno 

van der Helm en Rebecca Buijtenweg. Ze is geboren te Leidschendam op 23 

maart. 

-Op 25 maart is te „s-Gravenhage om 9.26 uur geboren Sem Theodorus 

Josephus, zoon van Miranda en Theo van der Helm. 

-Te Roeleveen (Zoetermeer) is op 29 april geboren Daan Martin, zoon van 

Ronald en Martine Goeman, zo hebben de trotse opa en oma Van der Helm 

ons laten weten. 

  

OVERLEDEN 

 
-Op 19 april is te ‟s-Gravenzande overleden Cornelia 

Agnes Maria Dukker. Ze overleed 2 dagen na haar 81
e
 

verjaardag en was woonachtig in het verpleeghuis. Haar 

man Cor te Poeldijk en de kinderen wensen we veel 

sterkte toe. 

-Te Stompwijk overleed op 8 mei Chris(tianus) Maria 

van der Helm echtgenoot van Mien Koot. Hij is 79 jaar 

geworden en laat diverse dochters na. 

-Te Kuilenburg is op 25 mei overleden Sietske van der Helm, in haar leven 

weduwe van Gerrit Melle Westerhuis. Ze was geboren te Drachten en is 83 

jaar geworden.  

BURGERLIJKE STAND 
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PROF. DICK VD HELM (71): CHEMICUS  
MET RUIM 300  PUBLICATIES OP ZIJN NAAM! 
 

In 1957 vertrok Dick naar de Verenigde Staten zonder 

direct het idee te hebben daar zolang te blijven. Hij 

was 24 jaar en had gehoord over de grote mate van 

academische vrijheid, die men in Amerika genoot. Hij 

kwam te werken aan de Indiana Universiteit, waar hij 

samenwerkte met een beroemde kristallograaf Lindo 

Patterson. Op het werk, dat hij daar deed zou hij later 

in 1960 promoveren. Het was een goede zet. Hij kreeg 

diverse aanbiedingen om een universiteitsbaan te 

accepteren. Hij koos in 1962 voor een baan bij de 

Universiteit van Oklahoma. Het is een functie, die 

opgaat aan lesgeven aan studenten en het verrichten 

van onderzoekswerk. Dick is tot 2000 verbonden 

gebleven aan die Universiteit. 

 

zijn jeugd en leven in Nederland... 

 

Dick werd geboren als derde en laatste kind van Gerrit van der Helm en 

Marie Petronella van Wijk. Vader Gerrit was werkzaam bij de Twentsche 

Bank en was geboren te Westzaan. Op diezelfde bank ontmoette hij zijn 

toekomstige vrouw, die afkomstig was uit Edam. Vader Gerrit was een fervent 

liefhebber van het rijden op zijn Harley Davidsonmotor. Doch toen hij er twee 

keer mee uit de bocht was gevlogen in één jaar tijd en daarbij onherstelbare 

schade had opgelopen aan zijn rechter elleboog, zocht hij zijn heil in een 

minder gevaarlijke hobby en is zich gaan bezighouden met het bouwen van 

kristalradio‟s. 

Zijn ouders trouwden in 1926 en in 1927 kwam de eerstel telg; Harry en 

vervolgens in 1930 Elly. Broer Harry was nog geboren in Amsterdam, waar 

Een Van der HELM in het NIEUWS 

...voor de klas.. 
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zijn ouders woonden en werkten. Dicks moeder was een byzonder 

kunstzinnige vrouw. Ze had zich verdiept in zang en muziek en had ook veel 

vrienden in de kunstwereld en bij het onderwijs. Ook was ze al veel op reis 

geweest vóór haar trouwen. Onder andere was ze aan de mondaine Franse 

Rivièra geweest. Eigenlijk twee verschillende karakters, die elkaar toch 

ontzettend goed aanvulden. In 1928 hadden ze genoeg van het leven in 

Amsterdam en besloten ze een huis te kopen tussen Driehuis en Santpoort. 

Leven in een mooi plekje van Nederland, maar het betekende wel dat er 

dagelijks gereisd moest worden naar Amsterdam. Overigens had vader Gerrit 

dat er graag voor over! De kinderen groeiden op deze wijze op in een 

landelijke omgeving en konden volop ravotten! 

 

kamperen... 

 

De kinderen, Harry, Elly en Dick hadden een heerlijke jeugd. Vader Gerrit 

had een nieuwe hobby gevonden in het maken van filmpjes. En als ze deze 

filmpjes nu nog bekijken dan blijkt hoe ontspannen ze erop staan. Vanaf 1935 

ging het gezin kamperen. Ze hadden een grote tent, die vaak werd opgezet in 

de buurt van Renkum en ook wel op Texel. In 

1939 werd er een wagen gekocht en ging het 

gezin naar de Vogezen! Ouders hadden volop 

ondernemingslust en dat is ongetwijfeld ook 

overgesprongen op de kinderen. 

Toen de oorlog begon werd het leven allemaal 

anders vooral na 1943, toen de Duitsers hun huis 

te Driehuis vernietigden omdat daar een 

verdedigingslinie moest worden gebouwd. Ook 

waren er de nodige zorgen om broer Harry, die 

ondergedoken zat te Westzaan. Een grote klap 

viel ná de oorlog, omdat er geen vergoeding 

kwam voor hun mooie en geliefde huis. Die klap 

denderde zo na, dat zowel Dick als zijn vader Gerrit nooit meer  

een huis hebben gekocht. 

 

sport en spel... 

De jaren na de oorlog vlogen om in een sneltreinvaart. Na het doorlopen van 

de HBS te Amsterdam, ging Dick scheikunde studeren. Hij was erg actief op 

40 jaar doceren.... 
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sportgebied. Voetbal, cricket en basketbal zorgden voor veel vrienden en 

kennissen. Als vacantiebaantje was hij vele jaren gids op Schiphol. Verder had 

hij veel organisatorische bezigheden rondom de diverse sportclubs. Het 

studenten-leven was echt doorbijten. Er was weinig bemoeienis tussen de 

studenten onder elkaar. Een enkele (vrouwelijke) professor had nog wel eens 

interesse, zoals prof. Caroline MacGillavry, die ,,de bepaling van de 

atoomstructuur van moleculen met behulp van Rontgendiffractie van de 

kristallen”. Een onderwerp, wat hij altijd trouw is gebleven. Dick spreekt 

enthousiast over de tijd, dat hij met haar boeiend kon samenwerken. 

Ongetwijfeld heeft deze professor –waarbij hij is gepromoveerd- een grote 

invloed gehad op zijn verdere leven. 

 

inmiddels ruim 40 jaar in de V.S....     

 

We zouden met Dick natuurlijk uitgebreid 

kunnen praten over zijn werk. We zullen dan 

ongetwijfeld nog meer te horen krijgen over de 

moleculen, de kristallen en over de biochemie. 

Gelukkig is Dick een mens gebleven, waarmee je 

ook kan praten over de simpele en kleine dingen 

van het leven.  Ongetwijfeld heeft hij dat aan zijn 

ouders te danken. Hij relativeert zijn vele 

belangrijke werk gemakkelijk van tafel:,,het is 

niet veel in vergelijking met de enorme 

hoeveelheid werk die mijn moeder deed voor 

haar (Doopsgezinde) kerk tot aan haar dood toe!” 

Natuurlijk is het belangrijk dat je je hebt kunnen 

inzetten voor je medemens en dat je veel 

studenten hebt kunnen onderrichten. Natuurlijk 

mag er een zekere trots afstralen op de meer dan 

300 wetenschappelijke publicaties, die Dick op zijn naam heeft staan. Maar 

Dick  is weer gewoon gepensioneerd en denkt onder het vissen met vreugde 

terug aan zijn jeugd in Nederland en zijn Amerikaanse studenten. In 1960 is hij 

getrouwd met een Amerikaanse, waarbij hij 6 kinderen heeft. Ze wonen ver 

van elkaar vandaan, doch ze zijn verantwoordelijk en onafhankelijk genoeg om 

door het leven te gaan. Bovendien zijn ze altijd gemakkelijk geweest met 

genieten van pensioen 
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reizen en daardoor zijn bezoeken aan elkaar, maar ook aan neven en nichten in 

Nederland altijd een plezierig uitje! 

 

  

 

  

-Soms worden er op de vreemdste plaatsen contacten gelegd tussen 

familieleden. Zo overkwam dat mw Langeveld, die in het ziekenhuis kwam te 

liggen. Ze stelde zich voor aan de medekamerbewoners en één stelde zich voor 

als Van der Helm, waarop mw Langeveld zei dat haar opa ook zo heette. Het 

gesprek begon op gang te komen. En er werd gekeken of ze tot dezelfde 

familie behoorden. En ja hoor! Dhr Van der Helm nam deel 1 mee, de familie 

uit Alphen en omgeving, en er werd hevig gestudeerd. Mw Langeveld belde 

enige weken geleden naar HN: ze wilde ook deel 1 hebben. Ze wist zeker dat 

ze tot die familie behoorde en vertelde me over de boeiende ontmoeting in het 

ziekenhuis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er hebben heel wat VDH-en gereageerd op onze zoektocht naar Wendy van 

der Helm (20), die een getalenteerd paardrijdster is. Een mooie tip kregen we 

van mw Koopmans uit Hoorn, die verwees naar in interview in de krant, 

waarin ze als Assendelftse werd betiteld. En vanuit het Zoetermeerse 

Roeleveen stuurden de VDH-en, die daar zelf een paardenmanege hebben ons 

de tip om contact op de nemen met de ,,Paardenkrant”, die zou zeker wel een 

adres van Wendy hebben. 

We gaan rustig verder met ons onderzoek en houden U op de hoogte!  

 

Het is de Moordrechtse Esther van der Helm gelukt eerste te worden in de 

Ronde van Lekkerkerk, die afgelopen donderdag 20 mei werd gehouden. Het 

betrof een afstand van 60 km, die VDH in een tijd van 1.33 uur op de fiets 

reeds. Het was Esthers eerste overwinning van het jaar 2004. 

 

ALLERLEI 

Van harte heten we welkom: oude foto’s van boerderijen, waarin Van der 
Helmen hebben gewoond. Ook portretfoto’s van onze familieleden hebben 
bij ons een goede plaats! U kan ons gemakkelijk bereiken via ons e-mailadres: 
helmhuis@wanadoo.nl 
Ook kunt U oude foto’s via de PTT naar ons toesturen en krijgt U ze per 
kerende post weer retour!  

mailto:helmhuis@wanadoo.nl
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Voor mensen, die lijden aan migraine is er goed nieuws. Gedragstherapeute dr 

M. van der Helm-Hylkema heeft 10 jaar lang migrainepatiënten geobserveerd 

en komt tot de conclusie, dat de uit 1935 daterende methode om migraine te 

genezen door rustig op bed te gaan liggen, geen lawaai, geen schel licht een 

methode is, die wel erg oud is. Tegenwoordig willen we nog wel eens een 

pilletje grijpen tegen migraine, maar veel beter is jezelf te beheersen en zo te 

genezen. VDH raadt aan je te ontspannen, waardoor bloeddrukdaling optreedt 

en de temperatuur van het lichaam naar beneden zakt.  

 

Michel en Anneke naar Santiago (2) 
 

 

Zoals beloofd een klein verslag van 

de twee sportieve Limburgers, die in 

mei fietsend naar Santiago zijn 

vertrokken. Anneke van der Helm 

schrijft, dat ze het gevoel heeft om 

buiten tijd en plaats te worden gezet 

als je eenmaal aan het pelgrimeren 

bent. Ze zijn inmiddels één week 

onderweg (de brief is gedateerd 28-5) 

en hebben inmiddels 490 km gefietst. 

Na een H.Mis zijn ze op vrijdag 21 

mei uit hun woonplaats vertrokken en 

via Berg aan de Maas het Belgische 

land ingegaan. De nachten waren koud en daarom hebben ze in jeugdherbergen 

overnacht. 

Wat maak je toch veel mee onderweg. Die jeugdherbergen zijn er in alle 

soorten en maten. Zo hebben ze eens in een bijna vervallen gebouw geslapen, 

waar ze welkom werden geheten door de klaargezette muizenvallen! Een 

andere keer troffen ze het beter: en werden ze ‟s ochtends gewekt met koffie. 

Een andere keer was er in de verste verte geen herberg te bekennen en zijn ze 

na lang zoeken in de ,,achtertuin”van een abdij beland! Een schitterend uitzicht 

op een ruïne, waar bij tijd en wijle de monniken langs wandelden.  

 

de schelp van St Jacobus... 
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Voorop hun fietsen siert de schelp van St. Jacobus, het symbool voor 

pelgrimgangers naar de stad Santiago de Compostela. Het is opvallend hoe 

ontzettend enthousiast mensen reageren op dit symbool, dat overal bekend is! 

Men ziet duidelijk dat je niet zomaar een tourist bent en dat wordt hogelijk op- 

prijsgesteld. Het was een hartverwarmend gebeuren, dat enkele Fransen 

spontaan begonnen te klappen toen het echtpaar fietsend langsreed. Ze liepen 

hun luidkuils na ,,bon courage” (goede moed) en applaudiseerden.  

 

Een andere spontane gebeurtenis in Noord-Frankrijk was te Cambrai. Daar 

werd het echtpaar gevraagd een kaars op te steken. Zo maar! Uit het niets 

stond er op eens een vrouw voor hun met die merkwaardige vraag. 

Tot nu toe loopt alles erg prettig en hebben Michel en Anneke er nog volop 

zin in. Ze genieten ook van de Natuur: de groene uitgestrekte velden van 

Noord-Frankrijk. Het terrein is zo mooi glooiend om te zien, doch dat betekent 

voor de stoere fietsers telkens een voorbereiding om heuveltje op en heuveltje 

af te gaan. Maar deze kleine colletjes stellen nog niks voor, wanneer je 

dadelijk de Pyreneeën overmoet! Het is de bedoeling om op precies 3 juli in 

Santiago te zijn, want dan is het 26 jaar geleden dat ze getrouwd zijn.  

Na de komst in Santiago is het de bedoeling om via een grote omweg, 

mogelijk via de Alpen terug te gaan naar de startplaats. Zal het weer van een 

aangename temperatuur zijn of zal het allemaal regen worden. Anneke en 

Michel zijn er rustig en nuchter over. Want wat je merkt op zo‟n sportieve en 

religieuze prestatie, is dat je jezelf zo goed tegenkomt. Op een gegeven 

moment ga je door een dood punt heen, en begint je verstand op nul te staan. Je 

begrijpt dan dat je overgeleverd bent aan de krachten van de Natuur. Je hebt 

slechts te aanvaarden en je eigen wil moet je maar heel klein maken. Blik op 

oneindig en de benen het fietswerk laten doen! 

Maar waar praten we nog over. Het is nog een reis van vele kilometers, 

waarbij ze op of rond 1 september weer thuis hopen te zijn in het Limburgse 

Burchten! De meeste avonturen liggen nog vóór hen! En dat beseffen ze heel 

goed: er kunnen vele nare toestanden voorkomen. Het zal niet altijd even leuk 

zijn, maar ook wel eens afzien geblazen! Gelukkig hebben ze zich terdege 

voorbereid op deze grootse fietstocht, doch het is wel avontuurlijk! 

 

Onthaasten, dat is een heerlijk gevoel. Niet ,,op tijd” ergens moeten zijn. 

Alleen maar fietsen, slapen, kijken en genieten van de Natuur! 
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GESLAAGD VOOR EXAMEN: 

VLAG UIT MET SCHOOLTAS ERAAN! 

 

Het is een spannende tijd voor de leerlingen van de diverse scholen, die hun 

examens achter de rug hebben. Het is nu wachten en afwachten, wanneer er 

een telefoontje of zoals het tegenwoordig gaat, een mailtje of SMS-je komt 

met de mededeling: GESLAAGD!  

Dat is een heerlijk gevoel. Je prestaties van afgelopen jaar te zien bekroond 

met een diploma. Voor sommigen hun eerste papiertje, voor anderen een 

vervolg met daarbij de mogelijkheid om al dan niet verder te studeren. 

Staat de HBO-opleiding voor de boeg en is er al een keuze gemaakt voor een 

leuk beroep, want de toekomst ligt op dit moment open en de keuze, die je nu 

maakt, is vaak bepalend voor je hele leven. 

 

Maar goed iedereen mag weten van het 

succes! De vlag gaat uit. Een prachtig gezicht 

vooral als in plaats van een wimpel een 

schooltas de show steelt. Het vlaggen is een 

oud gebruik. Eigenlijk wil je wereldkundig 

maken met het uitsteken van de vlag, dat je blij 

bent (of niet blij als de vlag halfstok hangt)! Je 

wil je gevoelens aan de buren en bekenden 

kenbaar maken. Dat is handig, want dan weten 

dezelfde bekenden hoe ze je moeten benaderen. Ze kunnen gelijk overgaan tot 

de FELICITATIES! 

 

Het gebruik is niet zo oud. Zoals gewoonlijk is het met zulke tradities altijd 

moeilijk om na te gaan, waar en wanneer het begonnen is. Wat hierover 

bekend is, lijkt allemaal te komen uit Amerika en naar hier overgewaaid. 

Mogelijk een gebruik dat zijn oorsprong heeft in Nederland na de oorlog. Het 

is begonnen in de steden en verspreidt over het platteland en nu zien we het 

gebruik behoorlijk ingeburgerd.  

VOLKSGEBRUIKEN 
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VOORWOORD 
 

Nederland is Nederland niet meer!... 
Waar men eens fier en vol trots wist te 

zingen: ,,Waar de blanke top der 

duinen” is nu in korte tijd een land 

onstaan, welke nog nauwelijks een 

eigen cultuur kent. De cultuur van ons 

geliefde Vaderland dreigt opgeslokt te 

raken door de Europese. We zien om 

ons heen hoe eeuwenoude dialecten 

verdwijnen en hoe de troste boer moet 

worstelen om zijn snee brood te 

verdienen. ,,Ik heb U lief, mijn 

Nederland”, wordt er alleen nog 

gezongen in de Hollandse club van 

Australië! Onze eigen waardevolle 

mensen, die in de jaren 50 met een 

(oprot)premie werden weggestuurd 

naar de emigratielanden, omdat ons 

eigen Vaderland vol dreigde te 

raken......Dáár herdenkt men nog ons 

land....! 

 

Ja, de politici, het is al eeuwen 

bekend, draaien met alle winden mee! 

Ze praten, vergaderen en beslissen 

over ons volk. Met praten je geld 

verdienen! Wij hebben niks te 

vertellen. Eens in de vier jaar mogen 

we een knopje op de stemmachine 

indrukken. Het belangrijke hand-

matige stemmen, zodat altijd –bij 

twijfel- nog een beroep kon worden 

gedaan op hertelling, is verleden tijd. 

De regering, die zijn eigen salaris 

heeft verhoogd met 30 %! Het is 

waarlijk niet te geloven. Politici, die 

maar vergaderen. Waarover? Over de 

slechte gezondheidzorg? Over het 

kwalijke ouderenbeleid? Over de 

verlaging van de studiekosten?  Over 

verlaging van de hoge stookkosten? 

Over de drugscriminelen, die elkaar 

afslachten? Over de buitenlanders, 

waar vóór Pim Fortuyn niet over 

mocht worden gesproken en daarna 

óók niet! Over de horizonvervuiling 

met grote flatten, die op torens van 

Babel lijken en welicht ook eens 

hetzelfde effect zullen hebben: 

namelijk hoogmoed komt ten val!!  

Helaas, beste mensen, het tegendeel is 

waar..... We moeten weer 40 uur gaan 

werken!! En de VUT wordt afgeschaft! 

Terwijl er al zoveel werklozen zijn en 

de computer –gelukkig- veel eentonig 

werk uit onze handen neemt! 2400 

Jaar geleden was er een man in het 

land van de Olympische Spelen, Plato 

genaamd, hij noemde de demoncratie 

al de één na slechtste Staatsvorm. De 

slechtste was de tirannie. Automatisch 

kom je van de demoncratie in de 

tirannie terecht....... is het reeds 

zover??   

De Overheid loert overal op ons, niet 

om ons te beschermen máár om beter 

te worden van haar burgers! Worden 

we reeds getiranniseerd? Wij hebben 

niks meer te zeggen! 

 

Er is gelukkig weer Helm-Nieuws! Wat 

lief en teder, die Mien & Frans, die al 

60 jaar bij elkaar zijn en zo tevreden 

een echte boerenbruiloft vieren! En die 

Henk uit Honselersdijk, die onder-

scheidde werd. De pelgrimsreizigers, 

Michel en Anneke, die weer gelukkig 

thuis zijn! En de Van Vollenhove(n)’s, 

die een grutterij hebben gekocht van 

onze VDH-en te Schiedam  rond 1655!  

Geniet U dus van ons aller Helm-Nieuws! 



 

 

...Dat artikel over de Alphense VDH-en, die zich zo geweldig hebben 

bekwaamd in het vervaardigen van pijpen, heeft mij op indrukwekkende wijze 

geboeid. Het was een verhaal naar mijn hart!Niet zozeer omdat deze familie op  

deze wijze een kapitaal heeft weten te vergaren, doch vooral omdat het verhaal 

inzage geeft in de pijpenhandel te Alphen (dus niet alleen te Gouda, zoals je 

vaak leest) en dat ik op deze manier een aardig beeld heb gekregen over het 

wel en wee van mijn eigen familie in de 17
e
 eeuw! ... 

 

W. van der Helm te Woerden 

 

... Prof. Dick van der Helm kom ik heel vaak tegen op internet als ik op ,,Van 

der Helm” zoek. Er staan heel wat publicaties op zijn naam en er zijn heel wat 

lovende artikelen van hem in de roulatie. Jammer, dat hij ons land heeft 

verlaten, maar wel prima dat hij zoveel doet voor de wetenschap!..... Een van 

de vele VDH-en, die zich heeft opgeofferd voor zijn medemensen! Zal dat een 

karaktertrekje van ons zijn?... 

 

Jelle van der Helm uit Groningen, student bewegingsleer 

 

... Ik heb het artikel over Dick van der Helm aandachtig gelezen. Hij heeft een 

Amerikaanse vrouw getrouwd en ze hebben zes kinderen. Had U niet wat meer 

kunnen schrijven over hun leven daar in het verre Amerika en voelen die 

kinderen zich nog Nederlander (hebben ze de Nederlandse nationaliteit) en/of 

spreken ze nog Nederlands? Ik miste een beetje het hedendaagse gezinsleven 

van de Prof. ... 

 

Nelly Verbeek uit Maassluis... 

 

Ik lees het VOORWOORD  altijd met veel aandacht en plezier. Ik zie het 

vooral als een kroniek van deze tijd! Later kijk je met waardering terug naar 

deze ijkpunten in de geschiedenis.U geeft treffend weer wat er allemaal mis is 

met dit mooie land. Het doet mij werkelijk zeer! Het mooie land, dat we ooit 

samen hebben opgebouwd. Waar onze familie meer dan 500 jaar traceerbaar te 

vinden is......hebben wij nog wat te zeggen??? Ik voel me steeds meer 

buitenlander in eigen land....! 

J. van der Helm uit Pijnacker 

EIGEN MENING 
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v. VOLLENHOVE’s  AZEN OP  
 

 

GRUTTERIJ V.D. HELM! 
 
Een schets van het 17

e
 eeuwse Schiedam... 

  

We gaan in gedachten 350 jaar terug in het verleden. We zien ons zelf lopen 

in Schiedam: een oude plaats met stadspoorten en een bevolking, die leefde 

van weinig geld. Er was geen luxe. Het was al een verademing als de straten 

begaanbaar waren met droog weer. De handkarren reden door de hoofdstraat. 

Een drukte van belang. Wagens met groente en fruit, maar vooral vis. 

Schiedam ligt aan de rivier en een groot gedeelte van de bevolking had zijn 

ambacht uit te oefenen aan de haven. Eenvoudige arbeiders, die als sjouwers 

vaak hard moesten werken om de schepen te laden en te lossen. Schepen, die 

alsmaar groter werden en die voeren op de Oost, waar enkele lieden in Holland 

een fortuin wisten te vergaren. De V.O.C.-voormannen en hun aandeelhouders 

verdienden veel geld, zéér veel geld. Aan de andere kant gebiedt de eerlijkheid 

ons duidelijk te maken, dat deze mensen ook veel risico liepen met hun 

geïnvesteerde vermogen! Het gebeurde nogal eens dat een schip gekaapt werd, 

of door de zee werd opgeslokt. Het was een avontuur tijd en een gok. 

 

In Schiedam zaten enkele fortuinlijke lieden te rentenieren. Vaak mensen, die 

helemaal geen binding hadden met de stad. Ze kwamen van verre, vaak zelfs 

uit Frankrijk en dan hebben we het over de Hugenoten.  

Tegelijkertijd had deze rijke toplaag weer personeel in dienst en was op deze 

wijze, wat je zou kunnen noemen, sociaal bezig. Ze zorgden voor 

werkgelegenheid en werden gerespecteerd. Natuurlijk woonden ze in mooie en 

grote huizen in de stad, maar hadden elders ook nog een buitenverblijf. Maar 

de elite was klein: men nam het voor lief en maakte zich drukker om het 

verkrijgen van zijn eigen boterham. 

IN DE OUDE STAD SCHIEDAM,..ROND 1655 
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Stad van de H. Lidwina.. 

 

De Kerk was in handen van de Protestanten. Het is niet te voorkómen om te 

schrijven, dat de Katholieken tweederangs burgers waren in het tolorante 

Nederland. Ofschoon ze toch in Zuid-Holland de meerderheid uitmaakten. 

De Katholieken mochten bijvoorbeeld alleen een priester of missionaris in 

Schiedam binnenhalen voor véél geld. Bedragen van 6.000 gld zijn geen 

uitzondering! Dát is het Schiedam van de Heilige Lidwina anno 1650. De 

voorbeeldige Lidwina, die enkele eeuwen daarvoor als een navolgenswaardige 

vrouw had geleefd en geleden en die heel Schiedam en omgeving in de ban 

had gebracht. Praat je over Schiedam dan sprak je over Lidwina, die jarenlang 

aan haar (ziek)bed gekluisterd is geweest. 

 

In deze stad waren zeilmakers te vinden, bakkers, barbiers, kleermakers, 

slachters, de smid en wellicht vielen de molenaars hier wat meer op dan elders. 

Er was een echte Middenstand van zelfstandige ondernemers, die met hard 

werken probeerden hoger op te komen. Het was een zware rit met veel vallen 

en opstaan. Er werd door de bevolking niet meer gekocht dan nodig was. 

Reclame bestond niet: wel concurrentie. De middenstanders vormden óók echt 

de stand tussen de regenten en de arbeiders. Veel meer was er niet op de eerder 

genoemde kerkleiders na. 

 

Afkomst Pieter van der Helm als middenstander... 

 

Over het boeiende leven van Pieter is wel een en ander bekend en daarover 

zullen we ook dadelijk schrijven. Ook over zijn voorouders weten we wel wat. 

Hij is namelijk afkomstig uit een oude familie, die de naam Van der Helm 

reeds droeg in de 16
e
 eeuw. Het is vermoedelijk de familie die leefde rond 

Benthoorn: deze Van der Helmen leefden mogelijk rondom de 14
e
 eeuw reeds 

aan de oeroude Hildam. De kans is groot dat de naam Van der Helm in dit 

geval van deze dam afkomstig is geweest! 

(In de delen II en IV van de Encyclopédie hebben we deze familie uitgebreid 

behandeld). 

 

Pieter was een zoon van Jan Pietersz van der Helm, waarvan we als 

woonplaats hebben het kleine Benthoorn. Zijn moeder is nog onbekend. Er zijn 

enkele broers bekend, zoals Adriaan en Adam en een zuster genaamd Neeltje. 
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Het is niet met zekerheid te zeggen of het gezin uit alleen deze 4 kinderen en 

ouders bestond. Broer Adriaan was schoenmaker van beroep en we vinden 

hem o.a. woonachtig te Waddinxveen en te Benthuizen. Hij is in ieder geval 

overleden na 1679 en was minstens 77 jaar. Broer Adam kennen we slechts als 

doopgetuige en zuster Neeltje was gehuwd met Adriaan Jansz Vermeer, die 8 

kinderen bij haar wist te verwekken. Ook deze kinderen werden gereformeerd 

gedoopt te Benthuizen, compleet met de nodige doopgetuigen. 

 

De vader van Jan heette Pieter Willemsz van der Helm en zijn vrouw is met 

zekerheid gevonden, namelijk Marietje Huijgensdr. Het gezin van Pieter en 

Marietje kende 8 kinderen. We kunnen de geboorte van Pieter taxeren op circa 

1550 en dat van zijn vader op 1525! Dat is een behoorlijk eind in het verleden! 

Er zijn aanwijzingen, dat de vader van Willem, ook weer een Willem is 

geweest en die zou dan zijn geboren rond 1485.  We krijgen dan het volgende 

schema: 

 

Willem N.N (geb rond 1485) 

 X N.N. 

// 

Willem Willemsz  Cornelis Willemsz van der Helm 

X N.N.    X Lijsbeth Jacobs>>>>>> kinderloos 

// 

o.a. Pieter Willemsz van der Helm (geb. ca 1550) 

X Marietje Huijgens 

// 

o.a. Jan Pietersz van der Helm (geb. ca 1575) 

X N.N. 

// 

o.a. onze Pieter Jansz van der Helm (geb ca 1605) 

X Elisabeth Hendriks van Swieten 

 

Pieter van der Helm als middenstander... 

 

Wanneer Pieter zijn intrede doet in Schiedam is niet met zekerheid te zeggen, 

doch in ieder geval vóór 1651. We zien dat hij dan gorter, grutter of kruidenier 

wordt door een grutterij aan te kopen van Jan Pietersz Bosch. Er ligt een erfje 

bij en het zag er byzonder aantrekkelijk uit voor die tijd. Op het aangekochte 
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goed lagen nog wat schuldbrieven. We zouden tegenwoordig zeggen 

hypotheken. Maar voor een dikke anderhalf duizend gulden is het bedrijf toch 

zijn eigendom geworden. Naast de grutterij bezat onze Pieter ook nog een 

bakkerij. Er was dus werk genoeg aan de winkel in deze oude Middeleeuwse 

stad. 

 

Pieter woonde op een goede stand nabij de haven. Hij was dan wel niet 

geboren te Schiedam, doch het was een mens die ras kennis wist te maken met 

anderen. Ongetwijfeld zal hij goed gebekt zijn en mogelijk was hij goed van 

aangezicht. In 1651 wist hij reeds als grutter bij de lieftallige dame Margrita 

Gerritsdr 200 gulden te lenen. Hij kan lezen en schrijven en ondertekent de 

notariële acte met een sierlijke handtekening vol krullen. Bij een andere dame 

weet hij ook nog geld te lenen in dat zelfde jaar. Oók weer een bedrag van 200 

gulden 

 

Van Swieten.... 

 

In  1646 trouwde Pieter met een telg uit het beroemde oud-Zuidhollandse 

geslacht Van Swieten. Het is niet ondenkbaar dat deze Van Swietens hem 

hebben geholpen met de aankoop van de grutterij. Het ging hier om Elisabeth 

Hendriks van Swieten, die helaas na het overlijden van haar man de zware 

klus had om verscheidene kinderen groot te brengen. 

 

Van Vollenhove... 

 

Het voorgeslacht van mr Pieter, die met de vriendelijke en alom beminde 

Prinses Margriet is gehuwd betreft een zéér mooie familie. De Van 

Vollenhove’s hebben al vele eeuwen goede beroepen in Schiedam en 

behoorden tot de hogere kaste. Ze drijven handel, werken hard, zitten in de 

zeilmakerij en worden meestal aangesproken als seigneur, hetgeen  betekende 

dat je beslist tot de hogere kringen behoorde. 

Na het overlijden van onze Pieter Jansz van der Helm in 1655 werd de 

grutterij verkocht. Joris van Vollenhove stond vooraan en betaalde grif 1.806 

gld, waarvan een som van 1006 gld contant en de rest werd afgelost per 200 

gld per jaar tegen een rente van 5 %. Het ging om een grote grutterij alsmede 

bakkerij gelegen aan de Haven in het WestNieuwland. 
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Op deze wijze kwamen de Van der Helmen bij de Van Vollenhove´s met een 

fikse vordering, die naar we kunnen bekijken keurig op tijd werd afgelost. De 

voorouders van mr Pieter hebben zich dus hoffelijk gedragen. 

 

Vermeld kan nog worden dan vader Pieter van der Helm zijn Schiedamse 

bedrijf in 1651 had gekocht of in iedere geval had uitgebreid. Er wordt 

verwezen naar een koopbrief uit dat jaar, waarin hij ook nog een paardenstal 

blijkt te bezitten, zij het een oude. En ook mag niet onvermeld blijven de grote 

schuur en de grutterwaren. Er was een behoorlijke voorraad, hetgeen iets zegt 

over de grootte van het bedrijf. Deze VDH is ongetwijfeld een ambitieuze man 

geweest en vermoedelijk niet erg plaats gebonden. We komen hem elders in de 

regio ook tegen met een bedrijfje, dat hij met hypotheek koopt, doch helaas 

kan hij het niet bolwerken. Je moet bij dit soort initiatieven de wind mee 

hebben en het is vaak een kwestie van geluk. Heden zien we ook hoe een 

grutter als Simon de Wit, De Gruyter allemaal verdwenen zijn. En het debacle 

rond Albert Heijn zit ieder nog vers in het geheugen! 

  

Van der Helm stierf te Schiedam op 1 februari 1655, nadat zijn vrouw 

Elisabeth Hendriks van Swieten reeds op Kerstmis 1654 aan het hemelen was 

gegaan. Het echtpaat had drie dochters. 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door aan 

Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te houden. 

 

GEBOREN 
 

-14 februari is te Oss geboren DAPHNE, als dochter van Bart Dappers en 

Cynthia van der Helm. 

-Op 15 april is te Best geboren REMCO WILHELMUS als zoon van John en 

Ingrid van den Broek- Van der Helm. Matthijs (bijna 2 jaar) krijgt er dus een 

broertje bij! 

-JENS BENJAMIN is de nieuwe aanwinst in het gezin van Wim en Margret 

van der Helm-Van Rhijn uit Voorschoten. Jens werd op 23 juni geboren en 

heeft al twee broertje: Stan en Stef en een zusje Isa. 

 

-Bij het gezin van Mart en Sas van 

der Helm-Van den Berg en hun 

kinderen Eva (4) en Bastiaan (1½) 

was het JACCO MARTINUS, die op 

1 juli voor gezinsuitbreiding zorgde. 

Hij werd geboren in hun huis te 

Berkel en Rodenrijs.  

De kinderen (zie foto) buigen over 

het wiegje om de nieuwe aanwinst 

vol bewondering te bekijken. 

 

-Bij Ronald en Nancy van der Helm-Rog en hun kinderen Romy (7) en Donny 

(4) te Den Haag was het 18 augustus een verrassende en blijde dag, want hun 

nieuwste telg JARI CHRISTIAAN diende zich aan! 

 

OVERLEDEN 

 
-Te Pijnacker is op 8 juni overleden Catharina van der Helm-Lalleman, 

weduwe van Adrianus Hubertus van der Helm. Zij was 84 jaar 

BURGERLIJKE STAND 
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OVERAL KOM JE VDH-EN TEGEN...! 
 

Een leuk voorval op het Nationaal Archief te „s-Gravenhage 
 

Al meer dan 25 jaar ben ik vrijwel iedere week of weekeinde te vinden op het 

archief. Je doet daar onderzoek naar de familie. Je hebt er mensen, die je wat 

vragen en andersom vraag je hen. De collega-onderzoekers weten van elkaar 

allemaal waar ze mee bezig zijn. Althans dat geldt vanzelfsprekend voor de 

harde kern, die er ook wekelijks zit. Samen drinken we koffie en er worden 

wel gegevens uitgewisseld. 

 

Anders is dat het geval met het personeel. Ze kennen je wel allemaal. Je praat 

met ze. Met de één gaan de 

gesprekken wat dieper, dan met de 

ander. Logisch. Op eens na 25 jaar, 

komt er een employé naar me toe en 

die komt met een leuke vraag. Ja, 

vertelde Toon, we waren laatst bij 

mijn ouders in Zeeland en zaten wat 

over de stamboom te praten. Mijn 

vrouw vertelde, dat ze niet zo veel 

wist over haar familie. Haar opa was 

geboren te Boedapest en had een eigen 

zaak in Pijnacker, waar hij in de 

verwarmingen zat. Jantschik, was 

zijn naam. Het kostte veel moeite om 

op die buitenlandse naam te komen. 

En spontaan vertelde ze  dat deze 

Jozsef Jantschik (1915-2000) 

getrouwd was met To van der Helm, 

officiëel Catharina Wilhelmina (1916-

1995).  

 

De eerst volgende keer, dat Toon en ik elkaar zagen op het Nationaal Archief, 

vertelde hij me dit markante voorval en vroeg er gelijk vol spanning bij of ik 

deze Pijnackerse vrouw kende, want dan zouden we mogelijk familie zijn van 

To Jantschik-Van der Helm 
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elkaar. En dat leek hem nogal leuk.  

 

Ik had de computer niet bij me en uit mijn hoofd zo‟n 30.000 namen kennen: 

ja U zult begrijpen dat een dergelijk olifantengeheugen niet voor de mens is 

weggelegd.    

 

Maar thuis in de computer kijken leverde het gewenste resulaat op! De 

familieband kon gesloten worden op een zéér indrukwekkende wijze. 

Oma To, was een dochter van Jacobus Johannes (Jaap) van der Helm (1884-

1957) en Petronella Ammerlaan (1881-1952). En ze was een kleindochter 

van Theodorus van der Helm (1838-1917) en Margaretha Theresia den 

Brabander (1843-1915). En toen kwam het: Oma To was een achterkleinkind 

van Dirk (Theodorus) van der Helm (1796-1883) en Barbara van Hoek 

(1804-1889) en deze Dirk en Barbara, waren ook mijn voorouders. 

 

De volgende keer kon ik niet wachten om de blijde tijding door te geven aan 

Toon. Dát we zo dichtbij familie van elkaar waren, dan was toch wel hééél erg 

leuk en fascinerend. Wat is de wereld toch klein, concludeerden we beiden. 

Zijn vrouw vond het ook allemaal schitterend en die vertelde het weer aan haar 

ouders. Foto‟s werd uitgewisseld en helaas wist men te melden dat oma To in 

2000 was overleden. Het was een gezellige vrouw. Lief voor kinderen en je 

kon goed met haar praten. Ze had veel mensenkennis en had een luisterend oor 

voor mensen, die in de problemen zaten. Ze ging graag gekleed in mooie 

kleding en hield van uiterlijke verzorging. Ook feestjes en recepties ging ze 

niet uit de weg. 

 

Een mooie foto van Oma To van der Helm kreeg ik voor Helm-Nieuws, dus 

hierbij. 

 

 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 11,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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knalfeest te Kwintsheul van 12 uur ‟s middags tot 12 uur „s avonds 

MIEN & FRANS 60 JAAR GETROUWD! 
 

 

Voor de wet trouwde het echtpaar op 25 juni 1943 en voor de kerk vond de 

officiële echtverbintenis plaats op 31 augustus: dat is dus dit jaar 60 jaar 

geleden en diende uitbundig gevierd te worden. Want van een feestje zijn Mien 

en Frans niet vies. Het mooie is ook dat het feest gehouden werd in hun eigen 

boerderij; een heerlijk huis, waar ze hun leven lang gewoond hebben en waar 

hun kinderen zijn opgegroeid. 

Een huis met traditie en waarde: iets 

wat vroeger vanzelfsprekend was en 

waar je vandaag steeds minder over 

hoort. De feestvarkens waren zoals 

altijd goed gemutst. Mien (1918) is 

een bezige vrouw, maar mocht op 

deze dag alleen maar handjes geven 

en rustig blijven zitten. Frans 

(1919) is een leergierig mens, die 

alom geroemd wordt over zijn 

grootse kennis van de Natuur. 

 

Tevredenheid staat al op de  

                                                                      uitnodigingskaart: ze wilden beslist                                                             

                                                                    geen cadeaux hebben. Ze wensten 

alleen de mensen te zien en ze wilden zich omringd voelen door de warmte en 

liefde die ze zelf ook altijd geven! 

 

Nou, dat hebben ze geweten! We zullen niet praten over de 11 kinderen en 22 

kleinkinderen en nog 1 achterkleinkind , die vader en moeder en opa en oma 

op handen hebben gedragen. Toen het feest begon stonden allereerst de buren 

al op de stoep. Het was nauwelijks 12 uur en daar ging de bel. Het huis was 

Een Van der HELM in het NIEUWS 

Mien & Frans handenschuddend... 
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schoongemaakt en overal waren tafeltjes en stoelen neergezet. Er was genoeg 

plaats voor de eventuele bezoekers, die het bruidspaar een hand wilden 

schudden en ze er nog vele jaren bij wilden wensen in voorspoed en geluk! 

 

,, Mien en Frans zijn zulke 

hartelijke mensen”, hetgeen 

door iedereen ruimschoots werd 

beaamd. Naar schatting zijn er 

ruim 175 man geweest! Tussen 

het handen schudden door 

hadden ze af en toe nog even 

tijd voor elkaar en zo zag je een 

heus paar, dat in liefde en volle 

tevredenheid geleefd en 

gewerkt heeft. Frans legde af en 

toe zijn hand dierbaar in de 

schoot van Mien. Het tafereel 

maakte op iedereen een 

gelukkige indruk!  

Ze zijn beiden totaal niet materialistisch. Ze hebben alles: Mien noemt zichzelf 

zo rijk met haar goede gezondheid. Vrijwel dagelijks zijn ze beiden op de fiets 

te vinden.  

 

Hoe mooi was het niet, toen de fanfare 

van Wateringen een groet bracht aan het 

jubilerende paar. De beentjes gingen van 

de vloer en er kwam een ware polonaise 

tot stand. Het was een kostelijk gezicht. 

Al die mensen op leeftijd, die op zo‟n 

prachtige manier eens heerlijk uit hun dak 

gingen. Nog zo lekker ouderwets feest, 

wat je helaas steeds minder tegenkomt! Een voorbeeld voor de nieuwe 

generatie om de saâmhorigheid onder elkaar eens te laten zien. En dat je blij 

kan zijn met een geschenk als een mooie tekening of een potje zelfgemaakte 

jam! Het is een pracht: dat er nog zulke mensen bestaan, die met zo weinig 

tevreden kunnen zijn!  

we wensen ze nog vele mooie huwelijksjaren! 
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Een oproep van mw Clazien van der Helm-Van der Helm (61) uit Oss, die op 

zoek is naar een foto (digitaal) van de grootouders van haar man: Petrus (Piet) 

van der Helm (geb. Stompwijk 1880) en Gerdina Maria van Veen (geb. Veur 

1884). Telefonisch bereikbaar op 0412-634497 of fransvanderhelm@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauselijke onderscheiding ,,Pro Ecclesia et Pontifice” voor  

Henk van der Helm (69) uit Honselersdijk!  

Na 40 jaar als vrijwilliger te hebben gewerkt voor 

de RK parochie van Honselersdijk, kreeg hij 

onlangs onverwacht een beloning in de vorm van 

een onderscheiding. Henk was volledig verbaasd 

en geëmotioneerd! Dit had hij niet verwacht. Hij 

had pas tijdens de H. Mis door dat er eens iets kon 

gaan gebeuren. Maar dit....! 

Henk zijn kerkelijke werk is hier –wegens 

papiergebrek- niet te beschrijven. Vanaf 1988 is 

hij koster geweest en dat is hij nog, doch samen 

met een groep van vrijwilligers. In begin 1963 was 

hij secretaris van het Katholiek Thuisfront. In 1967 

werd hij lid van de parochieraad. In 1973 zat hij in de (ver)bouwings-

commissie. In 1971 is hij lid geworden van de Lectorengroep. Hij is een ware 

perfectionist en goede organisator. Hij was er bij toen in 1976 het kerkgebouw 

50 jaar bestond en de parochie 70 jaar. Zijn hele leven lijkt verbonden te zijn 

met de Kerk. Doch, bescheiden als hij is, geeft hij ook alle lof aan de 

medewerkers van het team! En voor alle duidelijkheid: De onderscheiding was 

geen afscheid; Henk gaat door!  

ALLERLEI 

Van harte heten we welkom: oude foto’s van boerderijen, waarin Van der 
Helmen hebben gewoond. Ook portretfoto’s van onze familieleden hebben 
bij ons een goede plaats! U kan ons gemakkelijk bereiken via ons e-mailadres: 
helmhuis@wanadoo.nl 
Ook kunt U oude foto’s via de PTT naar ons toesturen en krijgt U ze per 
kerende post weer retour!  

mailto:fransvanderhelm@home.nl
mailto:helmhuis@wanadoo.nl
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DE BRUILOFTSDAG TE SANTIAGO! 

Michel en Anneke weer thuis (3) 
 

Een byzondere gebeurtenis, die maar weinig Van der Helmen kunnen 

navertellen. Op –voor zover ons bekend- Annie van der Helm (62) na, die 

vorig jaar bijna 1600 km lopend naar Santiago ging. Michel (58) en Anneke 

(50) Armengaud-Van der Helm uit het Limburgse Duchten hebben de heen- 

en terugreis op de fiets afgelegd. In totaal berekenen ze zelf, dat ze er zo‟n 

4000 km op hebben zitten. 

 

de heenreis...en het enthousiasme...! 

 

Eindelijk weer thuis! Na een 

buitengewone fietstocht met een 

religieus teintje! Wat een mooie 

verhalen weten ze ons te schrijven. Ze 

hebben een echte grootse prestatie 

verricht. Ze zijn vol enthousiasme en 

willen vertellen, schrijven aan ieder, die 

het maar horen of lezen wil! Het is 

eigenlijk onbeschrijflijk wat je allemaal 

meegemaakt hebt op zo‟n 

pelgrimstocht. Maar het geeft zo‟n 

voldaan gevoel. Die H. Jacobus heeft 

hun constant beschermd op hun reis 

naar Santiage de Compostela. De naam van Jacobus is vele malen gevallen. 

Wat moet je allemaal vertellen over zo‟n reis. Moet je vertellen hoeveel 

doodgewone mensen je vragen om een kaarsje voor ze aan te steken in 

Santiago? Of over de pater, die je een plastic fluoriserende rozenkrans in de 

handen drukt en je vraagt om in Lourdes wat Wees-gegroetjes bij Maria te 

bidden. Inderdaan, Michel en Anneke zijn via Lourdes naar Santiago gegaan. 

Je maakt zoveel mooie dingen mee. Je vergeet helemaal deze westerse wereld 

met zaken, die je helemaal niet nodig hebben. Het is één en al vriendelijkheid 

in de diverse herbergen en slaapplaatsen. De verhalen, die je met zoveel 

andere pelgrimsreizeigers uitwisselt. We moeten een heleboel ontmoetingen en 

... gepakt en gezakt op reis... 
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gebeurtenisen overslaan. We kunnen slechts zeggen, dat ze volgens de 

planning op hun 26
e
 trouwdag aankwamen op de plaats van bestemming. Na 

43 dagen fietsen met slechts één uurtje regen en geen bandenpech, was het tijd 

om hun pelgrimspassen af te laten stempelen en ze kregen een schitterend 

getuigschrift, omdat ze de reis op eigen krachten hadden afgelegd. 

één steentje... 

Het is een mooi en goed gebruik om een 

kiezelsteentje mee te nemen naar Santiago 

en deze neer te leggen bij het Kruis-op-

de-hoge-Paal. Dat  

steentje heeft iets sympolisch. Het 

betekent, dat je al je zorgen en problemen 

neerlegt bij het Kruis. Het steentje van 

Anneke, kwam uit haar geboorteplaats 

Zoeterwoude. Het zijn allemaal 

gebruiken, die een diepe zielkundige 

betekenis hebben en waarvan men 

gelukkig steeds meer de waarde weer 

weet te ontdekken! De trouwdag werd gevierd met Champagne op het grote 

plein voor de Cathedraal. Een gebeurtenis om nooit meer te vergeten. 

Toen begon de terugreis, die niet helemaal fietsend werd afgelegd. Het mooie 

landschap rond Pamplona, de kick om de Pyreneën te bedwingen. De grote 

rivieren, zoals de Rhone, die ze overstaken. De huisreis bracht helaas een 

ongeval met zich mee. Michel gleed uit over het natte gras op een camping en 

brak zijn kuitbeen. Zo wisten zich er in te berusten. Jacobus vond dat het wel 

genoeg was geweest. De fietsers wisten van geen ophouden en moesten gestopt 

worden. De volhouders werden met een ligtaxi naar huis gebracht. De laatste 

800 km stonden de fietsen op het dak van de taxi. De H. Jacobus heeft ze 

beschermd, want nóg 2 weken fietsen door guur weer (inmiddesl was het weer 

ook veranderd) was wellicht toch te veel geweest. 

En vertellen de onvermoeibare fietsers: na 3 maanden 4000 km gefietst te 

hebben, heb je toch zoveel herinneringen en mooie gebeurtenissen die je toch 

geestelijk een plaatsje moet geven. Was de geplande thuiskomst begin 

september, dan zouden ze 5 dagen later alweer gaan werken. Achteraf bezien, 

zou dat veel te weinig zijn. Je moet na zo‟n boeiende en vermoeiende reis met 

grootse ervaringen, net als in een topsport, afbouwen. Dat is de les van de H. Jacobus! 
Fietsend voor het goede doel heeft deze reis  € 2550 opgebracht. Het geld is bestemd 

voor het Columbinehuis

voor de cathedraal 
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VOORWOORD 
 

Kerstmis 2004, weer een jaar 

voorbij. 
 

Eén deugdzaam en tevreden volk, 

begint bij een goed voorbeeld. Een 

lichtgevend voorbeeld, waarin je je 

kan herkennen. Het zijn manieren en 

een stukje beschaving, die we in deze 

overvloedige maatschappij weleens 

neigen te vergeten. Kinderen, die 

moorden is vreemd aan onze cultuur.  

 

Zijn het niet de ouders, die het 

voorbeeld moeten geven en een kind 

duidelijk moeten leren, wat de grenzen 

zijn van het mogen én kunnen? Hoe 

voeden we kinderen op en eisen we 

niet te veel van ze? Verwachten we 

niet vaak van kinderen, zaken, die we 

zelf nooit hebben weten te 

realiseren?Een kinderwereld is anders 

dan een harde wereld der 

volwassenen. Heeft een kind niet het 

recht om kind te wezen in plaats van 

gezien te worden als speelgenoot van 

de ouders? Overigens, hoe goed 

bedoeld, vaak. 

 

Kinderen vragen, wat hun grenzen 

zijn. Laten we die dan ook geven! Is 

dat niet wat we bedoelen met 

opvoeding! Het kind mag nooit de 

dupe worden van het overdadig 

knuffelen door de ouders. Overdaad 

schaadt! Het kind staat in deze 

vreugdevolle dagen centraal. 

 

Het Kind, dat Liefde geeft en deel 

uitmaakt van onze eigen Westerse 

cultuur en onze eigen beschaving!  

Het Kindeke, geboren in onschuld als 

blij voorbeeld,  door zovelen bemind! 

 

Deze dagen is onze Natuur in ruste. 

De dagen zijn korter geworden.  De 

twaalf gewijde (Weih)nachten staan 

weer voor de deur zoals onze 

Germaanse voorouders dit feest al 

honderden jaren met grote vreugde  

vier(d)en! Weldra gaan de dagen weer 

lengen. Het Licht is geboren!   

We worden herinnerd aan de geboorte 

van het Licht, zoals ieder jaar op 25 

december. De gezelligheid met een 

Kerstboom of stal. En de kaarsjes of 

lichtjes erbij. Even hebben we de 

behoefte om ons verstand op nul te 

zetten en de vrede in onszelf te 

gewaren. Mysterium fidei! 

Geloven in het mysterie van ons leven 

begint met de vraag: waartoe zijn wij 

op aarde? Met de Kerst mógen we ons 

daarop bezinnen. De andere dagen 

van het jaar, denken we aan uitgaan 

en vacanties. Laten we proberen 

onszelf te vinden en met onszelf in het 

reine te komen. Het voorbeeld ligt bij 

menigeen thuis in de stal onder de 

boom. Althans zo hebben we begrepen 

uit een steekproef, hoe VDH-en anno 

2004 de Kerst vieren. Leest U zelf 

maar vanaf blz 10!   

Denken we in het byzonder aan de 

eenzamen en zieken, dat ook zij kunnen 

genieten van de Kerst en niet bij de 

pakken neer gaan zitten. Het leven is 

nooit makkelijk geweest, voor niemand 

niet! Houdt moed! Aanvaardt de 

uitdaging én het U geboden voorbeeld! 

Het Kindeke,  geboren in een stal! 

Christus natus est: Venite adoremus!



 

...Wat hebben we genoten van het verhaal over de familie Van Vollenhove, die 

in 1655 de kruidenierswinkel van Pieter Jansz van der Helm heeft gekocht. Het 

is leuk te lezen, dat we op deze wijze in het verleden met de Van Vollenhove‟s 

zaken hebben gedaan! En dat allemaal in die mooie stad Schiedam! Het is 

trouwens toch wel een heel bedrag, ook voor die tijd, waarmee de grutterij 

werd gekocht. Was het geen 1800 gld en daarvan 1000 gld contant? Dat 

betekent toch, dat deze Joris van Vollehove goed in de slappe was zat? 

Trouwens het zegt ook wat over onze Van der Helm, die met hard werken deze 

zaak heeft op weten te bouwen!!... 

 

Carla van der Helm te Rotterdam 

 

...Met veel aandacht heb ik deel 8 gelezen, waar veel van mijn Stompwijkse 

voorouders in voorkomen. Leuk om al die anecdotes te lezen! Ik heb gelijk 3 

delen besteld, want de rest van het gezin mogen we deze historisch familie-

beschrijving niet onthouden... 

 

Mw Van Oudheusden-Van der Helm te Stompwijk 

 

...Als ik Helm-Nieuws lees, geeft me dat het heerlijke gevoel, dat ik niet alleen 

ben in deze wereld vol met hebberigheid. Zoveel oorlog en jalousie om je 

heen, dat je er soms bang van wordt. Het is heerlijk te lezen over het leven van 

onze voorouders en tijdgenoten,  die nu leven. Het is een tijd met veel 

veranderingen. HN volgt de juiste koers! 

 

Theo van der Helm te Arnhem 

 

...Kunt U mij een T-shirt toesturen met het familiewapen erop? Ik zag bij mij 

neefje, dat hij er ook een had. Best wel cool! Doe maar maatje XL. Zijn 

trouwens alle VDH-en zo lang? Ze verwachten, dat ik 2 meter zal worden. Dan 

ben ik toch wel een 1 ½ kop groter dan mijn vader! 

 

Sander van der Helm te Haarlem 

 

Klopt wel aardig, Sander, de VDH-en zijn in het algemeen best wel lang, maar 

het hangt natuurlijk ook af van de wederhelft: je moeder en de rest van je 

voorouders 

EIGEN MENING 
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BIJ DE MARINE MOET JE ZIJN! 

 

 

OVER PIET V.D. HELM! 
 
Petrus van der Helm werd geboren te ‟s-Gravenhage in 1905 en overleed te 

Valkenburg in 1962 op slechts 57-jarige leeftijd. Hij werd 5 dagen later in zijn 

geboorteplaats begraven. Zijn vrouw Carolina Frederica Cecilia Visser zou 

hem bijna 30 jaar overleven. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren: een 

zoon Petrus Nicolaas (1934) en een dochter Maria Dieuwertje Carolina (1937). 

 

Over de herkomst...    
 

De naam Petrus, Piet of Pieter komen we bij deze familie vrij consequent 

tegen. De oudste voorouders leefden in de omgeving van het Zuidhollandse 

Benthoorn en Waddinxveen. De eerste keer dat we de naam Pieter tegenkomen 

is reeds in 1550. Het gaat hierbij om de derde generatie. Men blijft de naam en 

de omgeving geruime tijd trouw. De laatste generatiën veranderen echter van 

locatie, wat wellicht komt door de avontuurlijke inborst van Pieter uit de XIe 

generatie, zie hieronder. Oorspronkelijk hebben we te maken met een gegoede 

familie, die bestuurlijke functies vervult. Langzaamaan verlaten zij die stand  

 

|  

XI 

o.a. Pieter van der Helm (1819-1867) 

|  

XII 

o.a. Petrus van der Helm (1848-1921) 

|  

XIII 

o.a. Petrus van der Helm (1905-1962) 

EEN LEVENLANG WERKZAAM OP HET SCHIP 
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en komen als arbeiders te werken. Arbeiders op allerlei gebied. Van metselaar 

tot dakdekker. Soms als meester, soms als knecht. Onze Pieters bleven echter 

niet in deze stand. De eerste komen we namelijk tegen als grenadier. We 

hebben over deze wispelturige Pieter (1819-1867) reeds in 1991 (7
e
 JRG nr 2) 

in Helm-Nieuws geschreven. Het was een zoekende man, geboren te Pijnacker, 

wonende o.a. te Nijmegen en overleden te ‟s-Gravenhage. Hij huwde pas op 

44-jarige leeftijd, doch erkende daarbij gelijk een 5-tal kinderen. Want in zijn 

bruizende jaren, wist hij in het Nijmeegse bij Jacoba Hoogstraten enkele 

kinderen te verwekken, waarvan er 2 vroegtijdig zijn overleden. 

 

De volgende generatie... 

 

Over Petrus (1848-1921) kunnen we schrijven, dat hij van beroep 

huisschilder was en 2 keer huwde. Allereerst met de Haagse Alida Blok (1845-

1902), dochter van Hugo Blok en Hendrika Vervoort en na haar overlijden 

huwde hij met de 25-jaar jongere Maria Kaat uit Rotterdam. Bij de eerste 

vrouw verwekt Petrus 4 kinderen, doch uitgerekend de twee jongens, die hij in 

1874 en 1880 krijgt én die hij Petrus laat noemen, overlijden binnen het jaar. 

Bij Maria Kaat (1873) lukt het wel om de naam van zijn voorouders over te 

dragen aan een Petrus (1905), die zelf de naam ook weer zal doorgeven  

 

De marinier in hart en nieren... 
 

Pieter moet er echt zin in hebben 

gehad. Hij was op 2 maanden na 20 

jaar, toen hij zijn eerste schreden zette 

bij de marine. Hij begon geheel 

onderaan als marinier III. Duidelijk 

bezat hij het bloed van zijn opa, die 

welliswaar grenadier bij de landmacht 

was, doch óók avontuurlijk was 

aangelegd. Bij Piet kwam er nog een 

extra aspect bij. De zeeën lokten hem. 

Hij wilde wat zien van de wereld en dat 

kwam goed uit, daar Nederland in de 

tropen nog een grote kolonie bezat: 

Indië! 
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Na een opleiding te hebben gehad in de marinierskazerne te Amsterdam werd 

onze VDH in juni 1926 bevorderd tot marinier II. En in april van het jaar erop 

ging hij met het schip ,,Prins der Nederlanden” naar Java toe, waar hij na een 

maand varen aankwam. Dat was even acclimatiseren. De tropen waren mooi, 

maar kenden een totaal ander klimaat. Daar zat Pieter nu op Java met zijn 22 

jaren. Dit had hij nooit kunnen bedenken! De avonturier had gekregen, wat 

hem voor ogen stond! 

Doch er zat nog meer in het vat! Op Java verbleef onze VDH een drietal jaren 

in de kazerne ,,Oedjoeng”. Ondertussen leerde hij het grote eiland kennen. Hij 

bezocht Batavia en werd al spoedig wederom bevorderd tot marinier I. Jammer 

dat zijn vader dit allemaal niet heeft mee kunnen maken. En wat zou zijn opa 

trots naar zijn avonturen in het verre Indië geluisterd hebben! 

 

Helaas, had hij zijn opa nooit gezien en kende hij hem alleen maar van 

verhalen. Zijn vader overleed in 1921, toen Pieter 16 jaar oud was. Misschien 

is het wegvallen van zijn vader een extra duwtje in de rug geweest om de 

beslissing te nemen om zo jong op eigen (zee) benen te gaan staan. Zijn 

moeder Maria Kaat dreef een winkeltje in kruiden en haar twee stiefdochters 

waren aan de man gebracht. Dochter Maria was er met een warme bakker 

vandoor gegaan en Francisca had een tramconducteur van de Haagse Tram aan 

de haak geslagen. 

 

In 1930 komt Piet weer terug naar Nederland met de de grote Johan van 

Oldebarnevelt. Hij begint aan een opleiding tot korporaal en we vinden Piet 

terug in verschillende kazernes in het land. Na in 1932 korporaal te zijn 

geworden, gaat hij naar de kaderschool om een opleiding te volgen voor 

sergeant. 

 

Vogeltje in het kooitje... 

 

Onze Pieter had het goed voor elkaar. Zijn loopbaan liep op rolletjes en nu 

deed hij zijn best om aan de vrouw te komen en een eigen gezin te stichten. Hij 

vond zijn vrouw in Carolina Visser, die in 1908 geboren was te Hoorn als 

dochter van Jos Visser en Dieuwertje Hoogland. De verloving en later ook de 

bruiloft vonden plaats te Den Helder, de marinehavenplaats bij uitstek. Het 

getrouwd zijn met een marinier betekende voor Carolina veel beslissingen 
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alleen nemen, als manlief van huis is. Ja, dat was te merken. Op 9 augustus 

1933 vertrok Piet wederom naar de Oost, terwijl hij zijn 5 maanden zwangere 

vrouw moet achterlaten. Het is pas october 1935, wanneer hij weer terugkeert 

in Nederland en voor het eerst zijn zoon Petrus, die dan bijna 2 jaar oud is, kan 

aanschouwen en in zijn handen kan nemen. De marinier is dolenthousiast met 

de kleine zoon, die hij alleen maar via briefwisseling kende. Nu zag hij het 

ventje met zijn eigen karakter zoals het werkelijk was.  

 

Jappenkamp... 
 

De sergeantopleiding was inmiddels voltooid en Pieter kwam terecht in de 

kazerne te Amsterdam. Samen met zijn Carolina en Peter jr woonden zij daar 

naar alle tevredenheid. Er werd gedacht aan een tweede kind voordat er weer 

gevaren ging worden en in 1937 werd hun dochter Ria geboren. Dit keer was 

Pieter niet op reis 

en kon hij zijn 

vrouw ter zijde 

staan. Ze hebben 

niet lang van 

elkaar mogen 

genieten, want in 

mei ‟38 vertrekt 

de marinier 

wederom naar 

Indië. Het is een 

dreigende en 

onzekere situatie, 

zowel in          

Nederland, 

waar de oorlog op de loer ligt als in Indië, waar de intelligentia ideeën heeft 

voor zelfstandigheid. De loop van de geschiedenis is iedereen wel zo‟n beetje 

bekend. Nederland kwam in oorlog en Indië werd door Japan aangevallen, 

waar Pieter op dat moment juist zit. Het was een verschrikkelijke tijd, zover 

van huis en haard. In maart 1942 werd onze VDH krijgsgevangen gemaakt en 

werd hij gedwongen te werken aan de beruchte Birmaspoorlijn.  

Deze ontzettend moeilijke periode wist hij te overleven en uiteindelijk kwam 

de bevrijding op 15 augustus 1945. Doch, dat betekende nog niet dat hij thuis 

..Pieter sr, Pieter Jr, de kleine Ria en moeder Carolina 
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was. Pas een jaar later in juli ‟46, was het gezin weer herenigd. De klok was 

inmiddels 9 jaar vooruitgezet en allen hadden heel wat te vertellen.  

Het waren geen leuke, spannende verhalen. Pieters zoon was inmiddels 12 jaar 

en dochter Ria 9. Zijn vrouw had de kinderen in de roerige tijden alleen 

opgevoed en al die tijd hadden beiden in onzekerheid verkeerd over het leven 

van elkaar. Correspondentie was nauwelijks mogelijk in de oorlog. Doodleuk 

zien we op de conduite-staat van Pieter, dat hij in september ‟46 gepasseerd 

wordt voor een bevordering met als eenvoudige reden  ,,keuze niet op hem 

gevallen”. Er wordt geen melding gemaakt van zijn vreselijke jaren van 

krijgsgevangenschap, waarbij hij mensonwaardige zaken heeft meegemaakt en 

waarbij hij hard moest werken voor weinig eten.  

 

Het leven gaat door... 

 

Al ben je behoorlijk aangeslagen, je moet toch weer verder met het leven en 

vrouw en kinderen moeten toch gevoed worden. Gelukkig hoeft hij niet meer 

terug naar Indië, waar de querrilla-oorlog volop woedt. De Oost zal hij niet 

meer terugzien. Na in 1949 nog een korte cursus omtrent springmiddelen te 

hebben gevolgd en nog enkele andere opleidingen doet het land in 1954 weer 

een beroep op hem. Nederland heeft immers nog enkele koloniën in de West 

en prompt gaat hij in september 1954 naar de Antillen toe, waar hij in 

Willemstad komt te vertoeven. Doch, deze bestemming is slechts van korte 

duur, want op 18 december 1954, vraagt hij ontslag aan wegens langdurige 

dienst. Inclusief de tropenjaren komt Pieter aan een militaire loopbaan van 44 

jaar en 11 dagen. Op 1 februari ‟55 wordt hem eervol ontslag verleend. Hij is 

dan 50 jaar. 

 

Onze VDH heeft echter maar kort mogen genieten van zijn pensioen. Hij 

overleed namelijk op 57-jarige leeftijd. Zijn vrouw Carolina zou bijna 30 jaar 

als weduwe verder leven om vervolgens in 1991 te overlijden. 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 10,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN 

 

-Te Merksem is op 13 october geboren Phillip Waelkens, zoon van Jan en 

Wilma Waelkens-Van der Helm. Phillip is op 20 october gedoopt in de 

cathedraal te Antwerpen. 

-Op 10 november is te Amsterdam een tweeling geboren en aangegeven: een 

jongen met de naam Pascal C.L. van der Helm en een dochter Malou H.C. 

van der Helm. Helaas hebben we niet de naam van de ouders. Kunnen zij zich 

melden? Of wellicht weet een andere lezer van HN ons op het spoor te zetten 

van de ouders? 

-Te Parijs is op 9 december geboren Éléa Ammapola van der Helm, dochter 

van Ruud van der Helm en Anna Kurtycz Escamilla. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 

-Op 9 november waren Gré en 

Cor Kok-Van der Helm uit 

Alphen a/d Rijn 55 jaar getrouwd, 

zo wist hun schoondochter Trudy 

ons te vertellen. Ze vinden het 

vast leuk als je het in Helm-

Nieuws vermeldt! Bij dezen dan, 

Trudy en nog proficiat –ook 

namens mij- aan de feestvarkens! 

 

OVERLEDEN 

 

-Te Stompwijk is op 26 october onverwacht overleden Wilhelmus 

Marinus Jozef (Wim) van der Helm, echtgenoot van Corrie van der 

Helm-Van der Star, nalatende 4 dochters. Wim is 57 jaar geworden.  
 

BURGERLIJKE STAND 
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Helm-Nieuws is voor U eens op pad gegaan om bij enkele VDH-en te kijken 

hoe het daar aan toe gaat rond de Kerst. We hebben een keuze gemaakt naar 

onder andere beroepen, geslacht en leeftijd. 

 

In Noordwijk is hij pastoor van twee parochies; dat betekent natuurlijk, dat er 

heel wat vieringen met de kerstdagen zijn. Op de kerstavond 2x een 

gezinsviering, 2x een nachtmis, 1x een 

jongerenviering en op kerstmorgen 2x een plechtige 

Hoogmis. Het is hoogfeest! Na veel voorbereidingen 

is het fijn om met zovele mensen het Kerstfeest te 

vieren; iedereen is goed gezind en wil delen in dat 

beetje vrede, dat met Kerstmis komt door dat Kind van 

Bethlehem. Konden we het maar vasthouden! Op 2
e
 

kerstdag hebben we ook nog een levende kerststal 
in de kerk, een feest voor de allerkleinsten en hun 

opa‟s en oma‟s en alle anderen. Ik wens iedere Van der Helm en alle anderen 

een vredig kerstfeest!, aldus Bart van der Helm (64) pastoor te Noordwijk. 
 

Leo van der Helm (53) heeft een kapsalon te Schipluiden. 

Dat betekent vóór de Kerst erg druk, want de mensen 

willen er stralend uitzien met de feestdagen. Winkel en 

huis zijn prachtig versierd. Het pronkstuk is thuis de oude 

kerststal: grote beelden en veel schapen. Uit mijn jeugd 

geniet ik van de traditie om naar de nachtmis te gaan om 

daarna te genieten van een uitgebreide kerstmaaltijd. De 

Kerstdagen rust ik uit en bezoeken we de familie.Gezellig 

eten en drinken, maar eenvoudig, niet alsmaar méér. 
 

Kerst 2004 is de eerste Kerst in mijn nieuwe huis! Kerstboom, kerststal en 

versieringen allemaal aanwezig. De kerstavond naar de sfeervolle nachtmis. 

Op kerstmorgen heb ik een uitgebreid kerstontbijt met mijn moeder. Rond 

koffietijd komt dan een aantal familieleden. Dus een oergezellige familiedag 

thuis. ‟s Avonds eten we met zijn allen aan een feestelijk gedekte tafel met 

veel kaarsen. Een echt familiegebeuren en we praten dan ook over de mensen, 

die ons ontvallen zijn. Die je byzonder mist met deze dagen, aldus Ineke van 

der Helm (52), assistent accountant te Haarlem. 

HOE VIERT ’n VAN DER HELM DE KERST ANNO 2004 
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Henk van der Helm (69) en zijn vrouw Bea uit 

Honselersdijk gaan eerste Kerstdag voor het eerst samen 

naar de Kerk, nu hun twee kinderen de deur uit zijn. De 

eerste Kerstdag wordt afgesloten met een feestelijk diner 

met het hele gezin. Kerstmis wordt altijd op een 

traditionele manier gevierd: de geboorte van de Heer.  

De Kerststal en boom zullen niet ontbreken! Vorige jaar, 

toen de kinderen nog thuis waren, gingen ze altijd naar de 

avond (jongeren)viering en daarna stond de gedekte 

kersttafel klaar met zelfgebraden rosbief. Heerlijk was dat! 
 

Met de Kerst gaat Nel van Winden-Van der Helm (44) met haar man en twee 

kinderen naar het oergezellige kerkje te Buren. Daar haar man veehouder is, 

hadden ze alle jaren een Kerst, waarbij de dieren in de stal ook centraal 

stonden. Sinds 3 weken hebben ze echter een robot. Dit jaar gaan ze dus echt 

met zijn allen Kerst vieren! Al zal het op het etenstijdstip na niet veel anders 

zijn. Eerste Kerstdag haar schoonzus en zwager en 2
e
 Kerstdag een leuk gezin 

uit hun vroegere woonplaats Berkel. Bij Nel gaat het om het gezellig 

samenzijn en niet om cadeaux en overdreven luxe.  

 

Ik geef in zoverre toe aan de wensen van pakweg 20 

personen en vooral mijn vrouw, dat ik dingen als 

kerstboom, rare lampjes en zo niet tegenwerk. Zelf ben ik 

hoofdzakelijk opgelucht als semi-religieuze feestdagen 

voorbij zijn en er minder lelijke muziek is op radio en tv. 

Ter voorkoming van overmatige shock-effecten wil, ik 

soms wel aanwezig zijn bij vrijwillig-verplichte ,,feesten” 

c.q. rituelen,aldus Willem van der Helm(64), gitarist te Sittard. 
  
Mark van der Helm (22) student te Groningen vindt het 

Kerstfeest een oer-Germaans feest, waarbij de familie de 

hoofdrol speelt. Ook de kerststal verhoogt de kerstgedachte. 

De 1
e
 Kerstdag vieren Mark en zijn vriend Pascal bij zijn 

ouders. De 2
e
  Kerstdag gaan ze naar de ouders van Pascal. 

Altijd erg gezellig met de familie! Vaak spelletjes spelen met 

lekkere hapjes daarbij! Het geeft een echt vredig gevoel!  
 

Hans van der Helm, die op Kerstavond 62 jaar wordt, heeft een zéér creatieve 

Limburgse vrouw, die hoedenmodiste is. Ze hebben een chique zaak in Den 
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Haag voor dames- maar óók herenhoeden. De eerste Kerstdag brengen ze dit 

jaar door bij hun dochter Sandy (31), haar man en de kleintjes. Ze gaan ‟s 

middags met zijn allen naar de kerk om ,,Kindje te wiegen”. Kerstmis is voor 

hem HET familiefeest van het jaar. Thuis hebben ze een mooie boom met 

daaronder een kerststal, die ca 30 jaar geleden door zijn vader gemaakt is. 
 

Anneke van der Helm, (50) wonende in het Limburgse Duchten, gaat samen 

met haar man op kerstavond naar de ,,nacht‟‟-mis (nou ja ,,nacht”, de Mis is 

tegenwoordig al erg vroeg, dat is jammer.) en bij 

thuiskomst wordt er een pasteitje en een klein hapje 

gegeten bij kaarslicht en de verlichting van de kerstboom. 

Al 30 jaar hebben we cadeautjes onder de boom, dat is de 

invloed van mijn man, die Canadees is. We vinden Kerst 

toch vooral een familiefeest met een versierde boom en 

onze zelfgemaakte kerstgroep. Gezellig lekker eten, 

zonder daarbij ,,overboord” te gaan! 
 

Peter van der Helm (28), runt samen met een copywriter 

een eigen reclamebureau te Amsterdam. Hij gaat de Kerst 

vieren met zijn vriendin aan het strand van Rio de Janeiro 

om zich weer op te laden voor een drukvolgend jaar. ,,Er is 

me nog een bbq tegoed dus er wordt zeker lekker gegeten”.  

En cadeautjes geven hoort er ook bij. Verder geloven we 

meer in de goedheid van mensen dan een traditioneel geloof.  
 

Jos van der Helm (58), ambachtelijk slager in het centrum van Den Haag 

beleeft drukke dagen met de Kerst. Na gedane arbeid gaat hij naar de nachtmis. 

Daarna eten en drinken ze nog wat en genieten van de kerststal uit ca 1900, die 

nog van zijn opa is geweest. De Eerste Kerstdag: uitrusten. En de 2
e
 Kerstdag 

komen de kinderen met aanhang. Wat de slager eet? Desgevraagd weten we 

dat ze daar gezellig aan de struisvogelbiefstuk zitten. Kaarsjes op tafel. 

Gefrituurde aardappelen erbij, compleet met sperziebonen met spek.      

 

,ZWEVENDE’ VAN DER HELMEN 
 

Denkt U dat we alle VDH-en kunnen aansluiten, die ooit bestaan hebben? 

Inmiddels zijn we reeds bijna 30 jaar bezig met zoeken en speuren. Sinds ruim 

20 jaar publiceren we de resultaten en nog véél meer in ons familieblad HN. 
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We moeten eerlijk bekennen, dat er zoveel families VDH zijn, dat het ons 

nog niet is gelukt ze allemaal aan elkaar te breien. Er wordt ons soms een VDH 

aangeboden met de vraag, kijk eens of jullie zijn ouders kennen? Ja, dan maar 

eens even in de computer kijken waar meer dan 20.000 VDH-en instaan. Soms 

nog levend, maar de meesten zijn uit de vorige eeuwen en hebben al lang het 

tijdelijke met het eeuwige verwisseld. En dan, ga je kijken in die computer, in 

de hoop dat je iemand ten dienste kan zijn. Maar dat valt ook wel eens tegen. 

Naast de vele malen, dat we succes hebben, gebeurt het ook nog wel eens, dat 

we nul op verzoek moeten geven! 

 

VDH-en, die we nog nergens aan kunnen koppelen noemen we zwevers. Als 

we van zo‟n VDH opeens ouders ontdekken, dan hebben we een zwever met 

een generatie erbij. Constant proberen we zo‟n zwever aan te sluiten bij een 

bestaande familie. Eigenlijk net zoals bij een legpuzzle. Ondertussen proberen 

we de opa en oma van de zwever te vinden. Op deze wijze werken we van 

boven naar beneden en van beneden naar boven naar elkaar toe. De laatste tijd 

hebben we –bewijsbaar- enkele grote aansluitingen kunnen maken. Het ging 

hierbij soms over families, die reeds uitgestorven waren, maar we hebben een 

steeds grotere zekerheid, dat de delen 2 en 4 gekoppeld kunnen worden aan 

deel 1!! Het bewijs is nog niet helemaal rond. 

 

Denk nu niet, dat wanneer we wat aan hebben kunnen sluiten, we dan wat 

puzzlestukjes kwijt zijn. Ja, okée, eventjes is er een gevoel van vreugde, maar 

vaak dezelfde maand kom je weer een vraag tegen, waar je wederom geen raad 

mee weet. Dus, wederom in de stalling met het stempel: ,zwevende’ VDH! 

  

VDH BEROOFD VAN HANDTAS! 
 

We schijnen er volgens de statistieken allemaal wel een paar keer in ons 

leven mee te maken te krijgen, doch het blijft altijd een vreselijke gebeurtenis, 

die je nog lang bijblijft! 

Zo is het nú en zo was het in 1978 toen Cornelia van der Helm in het 

Rijswijkse bos op haar gemakje aan het wandelen was. Cor was een 

goedgeklede dame van 59 jaar en liep geregeld in het bos om haar hond uit te 
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laten. Er leek die 13
e
 februari niets aan de hand. We hebben voor U nagekeken 

of het toevallig een vrijdag de 13
e
 was, maar dat kon het ook niet zijn. (Het 

was een maandag).  

Opeens kwamen twee fietsende snotneuzen haar van achterop rijden. Het 

gebeurde allemaal heel snel. Je kan je niet voorstellen hoe handig, die knullen 

er in waren. Eentje rukte haar handtas uit haar handen, die ze toch stevig 

vasthield. Doch in de schrik van het moment, liet ze deze los en gaf hem over 

aan haar belager. Gelukkig maar, want anders zou ze nog een lelijke smak 

tegen de grond hebben gemaakt met alle mogelijke gevolgen van dien. 

 

Het was een gebeurtenis, die 

je je hele leven bijblijft. Pas 

later realiseer je je wat er zich 

nog meer had af kunnen spelen. 

Ze hadden haar voor hetzelfde 

geld wel kunnen bedreigen met 

een mes. Een tijdlang heeft ze 

de bewuste plek gemeden in het 

bos, maar als je nu simpel je 

hondje op klaarlichte dag niet 

eens meer kan uitlaten? Cor 

kwam overstuur thuis en vertelde het verhaal aan haar man Eef Verbeek.  

Er werd aangifte gedaan, maar de politie maakte fout op fout in de aangifte. 

Het was nog de tijd van de tikmachine, dus telkens moest het velletje met 

carbonpapier weer worden weggegooid. Dit tot steeds groter wordende 

ergernis van de politiebeambte. Het getroffen echtpaar heeft uiteindelijk maar 

hun handtekening gezet om er van af te wezen. Toch vreselijk, dat je door de 

politie zo bezig wordt gehouden met bureaucratisch geklungel! 

 

Een gebeurtenis van bijna 30 jaar geleden. Inmiddels is het zinloze geweld 

alleen maar toegenomen in ons overvolle landje. Steeds meer mensen, die 

zichzelf hebben uitgenodigd, verkleuren onze germaanse cultuur en onze eigen 

identiteit. Het wapen van de politiek en zonder critiek door de Kamer gelootst: 

per 1 januari bent U verplicht met een legitimatiebewijs rond te lopen! 
Word je dan van je tas beroofd, dan weet de dader ook gelijk wie je bent. Een 

vreselijke gedachte! Wie had ooit gedacht dat ze ons Nederlanders in ons eigen 

land als vreemden zouden durven behandelen! 
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Onlangs bracht de schrijver (48) 

van Uw eigen Helm-Nieuws een 

bezoek aan het hoofdkantoor van 

Nutricia te Zoetermeer. Een 

officiële ontvangst, waarbij er 

gesproken werd over de nieuwste 

baby-producten, die ik ook moest 

proeven! Een leerzame ervaring en 

de appelmoes was behoorlijk 

dunnetjes en zal zeker voor de 

kleintjes een lekkernij zijn en dan 

tevens nog vol met voedingswaarden! De later gepresenteerde borrel en 

bitterballen vond ik eigenlijk toch iets lekkerder, maar het kan verkeren.....!    

 

Herman van der Helm (50) heeft zich verkiesbaar gesteld voor het 

Hoogheemraadschap Delfland. Herman, die in het door Den Haag 

geannexeerde deel van Pijnacker woont, komt regelmatig in het nieuws door 

zijn gevecht om het behoud van de Natuur. Hij is strijdbaar en gaat originele 

acties niet uit de weg.   

 

In het eerste deel van de (nieuwe) Geschiedschrijving van Den Haag komt een 

huis voor met de naam Helm. Het stond reeds in de 14
e
 eeuw in het centrum 

van de stad aan de Hoogstraat naast het huis Roskam  en de (nog steeds 

bestaande) Annastraat. Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar de 

oudste woningen. Ook zijn er veel opgravingen gedaan door archeologen. Die 

geschiedenis van Den Haag blijft boeiend!  

  

Suzanne van der Helm (29) heeft een schitterende baan 

als stafmedewerkster bij de Technische Universiteit te 

Eindhoven. De VDH is geboren te Breda als oudste kind 

van Leo van der Helm en Lianna Berk. Leo is geboren en 

afkomstig te Delft en rozenkweker van beroep. Haar groot-

ouders waren Leen van der Helm (1901-1978) en Cornelia 

Romeijn (1905-1993). Ze hebben altijd in de omgeving 

van Delft gewoond aan de Schieweg 

ALLERLEI 
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DE ENKHUIZER ALMANAK GEEFT RAAD! 
 

Wat is een almanak?... 

 

Het woord Almanak behoort al eeuwenlang tot onze taal. De oorsprong van 

het woord is echter Arabisch, zoals de meeste woorden die met al (=de of het) 

beginnen. Enkele voorbeelden zijn algebra, Alhambra en alhidade (kijker op 

een gradenboog om de grootte van de gemeten hoeken te bepalen). 

Een almanak is oorspronkelijk een kalender, waarin aan de hand van de 

sterren bepaald wordt welke dagen het komende jaar van meer of minder 

belang zijn. We zitten dat in het Egypte van de 4
e
 eeuw. Pas in de 16

e
 eeuw 

duikt het woord op in de Nederlandse taal. Het bestaat ook als almanach en 

komt in alle Europa talen voor. 

 

Dé Enkhuizer... 

 

Er zijn in de loop der jaren veel almanakken geweest. Heden zijn nog de 

bekendste de Almanach de Gotha (waarin de stamboom te vinden is van de 

diverse Duitse vorstenhuizen) en de Enkhuizer Almanak, die volgend jaar zijn 

410
e
 jaargang bereikt! Deze almanak dankt zijn grote bekendheid vooral aan 

de weersvoorspellingen. Over het hele jaar geeft de almanak per 10 dagen een 

indicatie omtrent het weer. Niet gedetailleerd, maar zo ongeveer. In grote 

lijnen. En daar in Nederland de meeste gesprekken beginnen over het weer, 

kunt U zich voorstellen hoe geliefd dit boekje is! Maar behalve 

weersvoorspellingen lezen we er ook een heleboel andere wetenswaardigheden 

in. Vooral de tips uit grootmoederstijd om vlekken weg te werken. Ook mogen 

we de waterstanden niet vergeten en de feestdagen. 

 

Want hoe is de almanak ontstaan? Eigenlijk als kalender, waarin de maan een 

belangrijke rol speelde. De marktdagen, veemarkten, kermissen en kerkelijke 

feestdagen worden erin vermeld. Voor veel zee- en kooplieden dan ook een 

uitkomst, maar ook voor de mensen, die beroepen hebben afhankelijk van het 

weer, zoals boeren, vissers. En verder gewoon voor de liefhebber en historicus! 

klkklklklk 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

De Goede Week 2005... 
 

Je vraagt je soms wel eens af: hoe ver 

zal men gaan met het telkens uitvinden 

van technische snufjes? En nog belan-

grijker: in hoeverre dienen deze uit-

vindingen het mensdom? Ons geluk? 
In hoeverre worden deze nieuwe 

kunsten op de markt gebracht om de 

economie draaiende te houden, 

ongeacht de gevolgen voor de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid 

van ons allen? 

 

We gebruiken wellicht een mobiel 

telefoontoestel, maar is dat werkelijk 

nodig? We hebben een magnetron, 

maar zijn die gamma-stralen werkelijk 

onschadelijk? We eten junkvoedsel van 

HapSnap, maar is het niet beter om 

het  gezonde eten  zelf klaar te maken? 

 

Om ons heen lijkt veel te veranderen. 

In het jubileumjaar 2000 hebben we 

reeds zorgelijk geschreven over de 

toekomende jaren. Niet angstig!, wel 

mit brennender Sorge! In hoeverre 

gaat de mens zijn medemens vervan-

gen voor een computer? Er zijn zoveel 

kinderen, die niet meer buitenspelen,  

doch hun vertier zoeken achter een 

computer. Men chatt, heet het dan. 

Een nieuwe vorm van communiceren!  

We moeten natuurlijk de zegeningen 

tellen van onze tijd! We moeten nooit 

blind zijn voor al het goede, dat iedere 

tijd ons weet te brengen. Maar we 

moeten ook durven en kúnnen zeggen: 

dit is niet goed meer óf zo zou het 

beter kunnen! 

Op de drempel van Vasten en 

Verlossing zal het niet slecht zijn om 

ons te bezinnen. Gewoon even stil 

staan bij onszelf. Ons niet op laten 

jagen door alle ijdele vormen van 

techniek. Vergeet de jalousie, die 

mensen alleen maar haatdragend 

maakt naar elkaar toe. Kijk eens of 

alle aanbiedingen werkelijk nodig zijn. 

Moeten we ons werkelijk laten leiden 

tot alsmaar méér.... of durven we een 

halt te roepen bij het bordje: Genoeg! 

 

Sursum corda! Probeert Uw hart te 

verheffen en één te zijn met de Natuur! 

Dat is geen gemakkelijke opgave, 

maar toegeeflijkheid maakt de mens 

beslist ook niet gelukkig! Nooit 

gelukkig! Aanvaardt de eenvoud van 

het Leven. Ziet de planten en dieren 

als voorbeeld. Ze zijn zichzelf! Ze 

genieten van hun eenvoud!  

 

Deze rumourige wereld vol met 

onnodige en ongewenste oorlogen, 

geeft ons gelukkig even plezier met ons 

aller Helm-Nieuws! Uw hartverwar-

mende reacties zijn een waarlijke 

stimulans om op deze weg voort te 

gaan. Zoveel mensen hebben via 

kaarten hun Kerstwensen 

overgebracht en ik geloof, dat ik ieder 

beantwoord heb.  

HN zit wederom vol met leuke 

verhalen. Kijk eens naar de rubriek 

Allerlei, waar Lenie, Cock en Jan zo 

in schitteren. En voor de historisch 

geïnteresseerden is er natuurlijk een 

boeiend openingsverhaal op bladzijde 

4 over een Utrechtse VDH!  

Veel leesgenot én ....een ei hoort erbij! 



 

 

...We hebben met zijn allen genoten van de leuke kerstgroeten van de andere 

VDH-en! Wat een leuk initiatief! Iedereen is erg aan het genieten geweest. Op 

een enkele na, maar die VDH doet weer aardig voor de rest. Vredig, hoor! Er 

zijn heel wat VDH-en, die hun buikje rond gegeten hebben, dat is ons wel 

duidelijk... 

 

Petra en John Ammerlaan-Van der Helm te Zoetermeer 

 

..Kunt U me zeggen, wanneer deel 5 van de Encyclopédie weer bijgedrukt gaat 

worden? Mijn broer en zus hebben het boek, alsmede deel 8. Het is een mooi 

historisch werk, waar zeer veel onderzoekswerk in is gaan zitten. Proficiat!... 

 

Joris van der Helm te Amsterdam 

 

...Een nieuw (voor)jaar, een nieuw geluid en daarom een mailtje uit Rotterdam. 

Ik wil mijn vader en mijn zus opgeven als lid van Helm-Nieuws. Deze keer 

betaal ik het abonnement voor ze. (verjaardag) Daarna gaan ze zelf dokken. Ze 

zijn laaiend enthousiast, dus eindelijk heb ik weer eens een leuk cadeautje voor 

de familie. Er zullen er nog wel meer volgen! 

 

Bart van der Helm te Rotterdam 

 

...Eindelijk zagen we in het afgelopen nummer een foto van de schrijver van 

het blad! Daar hebben we nu 21 jaar op zitten wachten! Volgende keer willen 

we een hele pagina vol hebben met foto‟s en informatie over onze familie-

schrijver! (Geintje) Maar, je moet eens schrijven, hoe je begonnen bent met het 

idee en hoe je zo door bent gegaan. Je kent me wel, dus je weet dat ik veel 

waardering voor je werk heb. Je moet gauw weer eens langs komen en geen 

smoesjes. Ik wil je wel weer eens een knuffel geven! Daaaaag! 

 

Joke Wild-Van der Helm te Schiedam 

 

...In dit ik-tijdperk, waar iedereen maar langs elkaar heen leeft, ben ik blij met 

de golflengte, waarop U schrijft. Helm-Nieuws spreekt me erg aan. Fijn dat er 

familie is! We zouden eens een reünie moeten organiseren. 

 

Hélène van der Helm te Arnhem 

EIGEN MENING 
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UIT HET GOEDE LEVEN VAN  

PAULUS VAN DER HELM 
  

 

In en rond Utrecht komen we al aan het einde van de 16
e
 eeuw Van der Helm-

en tegen. Het is een boeiende familie, waarvan het eerste ontstaan van de 

stamboom ons nog onbekend is. Ook valt nog niet met zekerheid te zeggen of 

de familie al dan niet is uitgestorven. Mogelijk zijn enkele lieden met de 

achternaam VDnH nog steeds nazaten van de Utrechtenaren. Een afdoende 

bewijs hiervoor is echter nog niet gevonden. 

Verder moeten we ook rekening houden met het aanwezig zijn van meerdere 

families VDH in het Utrechtse van die tijd.  

We kunnen in ieder geval wel met zekerheid zeggen, dat deze VDH-en hun 

naam nogal eens schrijven als Van deN Helm. Niets byzonders. Niets om je 

druk om te maken: het valt alleen op!  

 

de Utrechtse familie... 

 

De eerst bekende voorouder van Paulus van den Helm, luistert naar de 

kenmerkende naam Servaas en we schatten dat deze Servaas van den Helm 

geboren is rond het jaar 1590. We hebben in de oude trouwboeken een 

huwelijk gevonden van een Servaas, doch vermoedelijk is dat een andere. 

Deze Servaas is een Servaas Jansz van der Helm, die te Utrecht huwde in 

1613 met Janneke Stevens. Doch, zoals gezegd, het is niet aannemelijk, dat het 

hier gaat om de ouders van Paulus. Daar we de doopinschrijving van onze 

Paulus gevonden hebben in de Domkerk weten we ook met zekerheid wie zijn 

ouders zijn! 

Op 20 mei 1627 wordt Paulus gereformeerd gedoopt en bij de inschrijving 

worden als zijn ouders genoemd Servaas van den Helm en Christina 

Verried. Doopgetuige is Jan Pauwelsz. Het blijft altijd gissen, maar de kans is 

reëel aanwezig dat Paulus vernoemd is naar zijn opa. In dat geval zou zijn opa 

Servaas Paulusz. (of Pauwelsz) van den Helm heten. De doopgetuige Jan 

Pauwelsz is dan een mogelijke broer van opa van den Helm. Laten we niet 

Utrechtse familie in het begin van de 17
e
 eeuw 
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vergeten, dat naamsvernoeming sinds mensenheugenis een normaal en 

algemeen aanvaard verschijnsel was. Het was vanzelfsprekend, dat de 

eerstgeboren zoon vernoemd werd naar de opa van vaderskant. Én de kans is 

groot dat we Paulus mogen zien als de eerstgeboren zoon! Doch, we mogen 

daar niet geheel zeker van zijn, omdat in die periode de doopinschrijvingen 

niet betrouwbaar en compleet werden bijgehouden 

 

huwelijk... 
 

Wanneer Paulus zich in 1661 in de echt verbindt, is hij 33 jaar. Hij vindt de 

vrouw van zijn dromen in het geslacht Van Daell, waaruit Anna ontsproten is. 

Ze is één van de kinderen van Nicolaas van Daell en Hermanna van 

Coesvelt. Van Anna zijn nog minimaal twee broers bekend, waarvan Clemens 

het op de maatschappelijke ladder had geschopt tot advocaat bij het Gerechts-

hof van Utrecht. De familie Van Daell behoorde zeker tot de aanzienlijke 

families, gelijk de Utrechtse Van den Helmen. 

 

Van de kinderen uit het gezin van Paulus en Anna hebben we in ieder geval 

van twee de dopen gevonden: Servaas (1662) en Petrus (1669). Uit andere 

bronnen hebben we tevens het bestaan van Nicolaas kunnen aantonen. Servaas 

is zoals we ook hierboven hebben gezien, als eerst geboren zoon vernoemd 

naar zijn opa van vaderskant. 

De ouders van Anna zijn voor 1664 aan hun einde gekomen. In dat jaar gaan 

Paulus en zijn zwager Clemens naar de notaris om het beheer over de 

nalatenschap vast te stellen. Met deze klus is Paulus duidelijk in zijn element. 

Hij is juridisch geschoold en heeft als pander (=gerechtelijke beslaglegger) bij 

de Staten van Utrecht ook een leuke baan.  

Zijn eigen gezin heeft een dik belegde boterham, hetgeen later nog zal blijken 

bij zijn zoon Petrus of Pieter, die voor dominé gaat leren en voorgedragen 

wordt om op de kansel te staan  van Wilsveen, nabij Leidschendam. (De 

voordracht gaat echter niet door en Petrus van der Helm wordt in 1702 

predikant te Soest).  

Behalve zijn gezin heeft Paulus ook een zakelijke en familiale band met zijn 

schoonfamilie. Zakelijk gaat hij achter diverse vorderingen aan, van lieden die 

bij zijn schoonouders in de schuld hebben gestaan. Nu de boedelverdeling 

moet worden gemaakt, is het van belang, dat deze vorderingen zoveel mogelijk 

geïnd worden. 
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De families komen veel bij elkaar en zien elkaar regelmatig in de stad Utrecht. 

Zeker op de zondag in de kerk. En een andere keer is Paulus doopgetuige bij 

één van zijn neefjes of nichtjes. Op deze wijze blijft er onder elkaar een grote 

samenhorigheid. Deze komt nog sterker tot uiting in het testament van zijn 

schoonzus Jacomina van Dael met haar man Georgius van Lamsweerde, 

domheer ten Dom. Wanneer zij hun testament maken in 1668 benoemen zij de 

langstlevende van hun beiden tot  universeel erfgenaam. Over eventuele 

kinderen wordt tot medevoogd benoemd onze Paulus van der Helm. Goed 

voorbeeld, doet goed volgen en zo gaan in 1669 ook Paulus en zijn vrouw 

Anna naar de notaris voor een testament. Een eenvoudig testament, duidelijk 

geïnspireerd op dat van zijn schoonzus. Ook zij benoemen de langstlevende 

van elkaar tot universeel erfgenaam en tot voogden worden benoemd Georgius 

van Lamsweerde en Abram van der Helm, zijn broer. 

 aanhef testament gemaakt op 17 april 1669 voor notaris W. van Velpen met 

onderaan onderstreept ...broeder Abram van [der] Helm.. 
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Ook wanneer in april 1670 Johannes van Daell, de zwager van Paulus komt te 

overlijden, is er voor deze VDH weer werk aan de winkel. Wederom wordt hij 

gevraagd allerlei zaken te regelen van dit familielid Deze zwager was van 

beroep luitenant, doch daar hij ongehuwd was en middels een testament de 

nodige goederen wilde verdelen, moest er een inventaris van de boedel worden 

gemaakt. Het is een acte van 7 pagina‟s, doch daar het hier niet om een VDH 

gaat, zullen we hier niet inhoudelijk op ingaan. Wel willen we onderstrepen de 

rol die VDH heeft vervuld bij het tot standkomen van de inventaris en de 

daarop volgende verdeling. 

 

Burgemeester van Utrecht... 
 

Wanneer in 1674 Anna van Daell komt te overlijden, hebben we niet te doen 

met de vrouw van Paulus. Maar wel met een byzondere naamgenote en 

familielid. De overleden Anna is namelijk een tante van de nog levende Anna. 

En bovendien, maar zeker niet minder, is zij getrouwd met de vermogende 

Andries van Wyck, die tijdens zijn leven burgemeester was van Utrecht. 

Met deze begrafenis heeft Paulus zich ook intens bezig gehouden. En zeker 

niet minder met de nasleep en afwikkeling van de boedel hiervan. Dit soort 

klussen leken wel erg op zijn lijf geschreven. Als geletterde man van die tijd, 

die goed kon lezen, rekenen en schrijven, was hij vaak te vinden in kringen 

rondom het bestuur, zowel het wereldse als het (gereformeerde) kerkelijke 

bestuur van de Domkerk. 

 

Je vraagt je wél af, waarom Paulus zich zo met de schoonfamilie bezighield. 

Het moet gezegd worden, dat we hem weinig bemoeienis zien hebben met zijn 

eigen familie! Is hij wellicht erg ambitieus? Daarvoor hoeft hij niet per sé naar 

de schoonfamilie, want zijn eigen familie is ook van welgestelde huize en ook 

goed ingevoerd in de hogere kringen. We durven niet de conclusie te trekken, 

dat hij het met zijn eigen familie niet zo goed kon vinden. Wat wellicht een 

simpelere en juistere verklaring kan zijn, is de kleine familie van Paulus.   

 
 

handtekening van Paulus van der Helm en zijn vrouw Anna van Daell 
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Zijn broer Adriaan had bij zijn doop in 1632 als getuige ene Gerrit van den 

Helm, die mogelijk een broer is geweest van zijn vader Servaas. Van deze 

Gerrit noch van deze Adriaan is te Utrecht echter iets meer vernomen. In 1628 

werd er eerder een Adrianus Servaasz van den Helm gedoopt in de Utrechtse 

Buurkerk. Ook toen was Gerrit van der Helm getuige en tevens Annigje 

Verried, als tante van de dopeling. Dit ventje is binnen enkele jaren overleden 

en opgevolgd door de Adriaan, die in 1632 werd geboren. 

 

Wanneer zijn vrouw Anna van Daell komt te overlijden, dan wordt het stil 

rondom Paulus. Hij steekt al zijn energie in de roem van zijn zoon Petrus, die 

kennelijk het paradepaardje moet gaan worden van zijn gezin. Het is deze 

jongen, die in 1693 als student theologie –hij is dan 23- afscheid moet nemen 

van zijn vader, wanneer Paulus op 66-jarige leeftijd komt te overlijden. Het is 

een moeilijke tijd voor de zoon van Paulus, omdat hij weinig familieleden om 

zich heen heeft. Bij het begraven van Paulus, maakt deze zoon bij de notaris 

een officiële protestacte, waarbij hij meldt, dat het begraven van zijn vader niet 

inhoudt, dat hij ook zijn nalatenschap wil accepteren! Houdt dat in, dat Pieter 

schuldeisers van zijn vader op zijn dak verwacht? Een verdeling van de boedel 

is niet gevonden. 

 

Als voogden over onze student treden op professor Johan van Muyden en 

namens de familie zijn oom Gregorius van Lamsweerde, die in het testament 

van zijn ouders in 1669 al was benoemd.  

Zoals ook hieruit blijkt, zien we geen VDH opdagen voor de voogdij. De in 

1669 benoemde oom Abram is kennelijk overleden of niet meer disponibel. De 

man was klerk van beroep, gehuwd met Maria van Rijn en was in 1678 een 

bedrag van ƒ 75,- schuldig aan Georgh van Lamsweerde. Dat was zijn laatste 

levensteken. Daarna wordt het stil rond deze Utrechtse familie Van den 

Helm... 

 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 10,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN 

 

-Op 27 december is te Leiderdorp WIEK (Johannes 

Petrus) geboren als zoon van Jan-Peter en Karin 

Breedeveld-Van der Helm. Hij is een broertje van de bijna 

5-jarige Jetske. Op de foto hiernaast zien we Jetske, die 

trots haar broertje toont aan de cameraman. 

 

-Mees is de naam van de jongen, die op 14 februari te 

Emmen werd geboren. De boreling is zoon van Heidi van der Helm en Bert 

Tuik.  

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 
 

-19 september zijn te Delft gehuwd Peter van der Helm (61) en Corrie van de 

Engel (47) 

-Bij Antoon Wintermans (74) en Corrie van der 

Helm (75) stond de afgelopen decembermaand in 

het licht van hun 50
e
 huwelijksjubileum! Met broers 

en zussen hebben ze deze heuglijke en byzondere 

dag begin van de maand herdacht. Op de 9
e
 kwam 

de gemeente Voorburg met een prachtige bos 

bloemen. Ze zijn eertijds te Voorburg getrouwd, 

hebben toen een poosje ingewoond en wonen 

inmiddels alweer 46 jaar in hetzelfde Voorburgse 

huis! Tevreden en wel. Op de eigenlijke –kerkelijke- 

trouwdag op 29 december hebben ze met hun 4 

kinderen , 9 kleinkinderen, waarvan er al weer 5 een 

relatie hebben de dag feestelijk gevierd en herdacht. 

Een gezellige dag, die voorbij is gevlogen. 

-Op 24 januari zijn Case Groenewegen en Truus 

BURGERLIJKE STAND 
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van der Helm 60 jaar getrouwd geweest. Het echtpaar is kort na hun huwelijk 

in mei 1948 naar Canada geëmigreerd. Truus heeft haar jeugd doorgebracht 

aan de Roeleveen te Zoetermeer waar ze in 1918 is geboren als dochter van 

Tinus van der Helm (1883-1965) en Cornelia Anna Oudshoorn (1885-1974). 

Ze zijn regelmatig overgevlogen naar Nederland en ze hebben ons mooie 

rustige land zien veranderen. Afgelopen herfst zijn ze beiden nog bij de familie 

geweest. Inmiddels zijn ze alletwee 87 en verkeren in goede gezondheid! 

 

OVERLEDEN 

 
-Te Delft is op 10 december overleden Maria Alida van der Helm in de 

leeftijd van 88 jaar. Ze was gehuwd met J. Ros en geboren te Vrijenban 

-Op 31 december is eveneens te Delft overleden Johannes Martinus van der 

Helm in de leeftijd van 73 jaar. Hij was gehuwd met Elisabeth de Voogt. De 

vader van Johannes heette Martinus van der Helm (1902-1979) en was de 

oudste broer van de overleden Maria Alida van der Helm.  

 

 

 

Dirk van der Helm (1945) uit ‟s-Gravendeel is al een tijdlang op gemeentelijk 

niveau actief in de politiek. Hij probeert daadwerkelijk wat te bereiken voor de 

mensen in de samenleving, die vanzelfsprekend aanhangers zijn van zijn 

ideologie. Een VDH, die zich actief weet in te zetten. We komen het niet 

iedere dag tegen. VDH is geboren te Boskoop als zoon van Dirk van der Helm 

en Hendrika Veerman. Na één jaar verhuisde zijn ouders naar Alphen, waar de 

kinderen Petronella (1946), Willem (1948) en Jeannette (1960) zijn geboren. 

 

In 1990 is Dirk raadslid geworden en tevens fractievoorzitter van zijn partij in 

de gemeente ‟s-Gravendeel. Regelmatig wist hij de lokale kranten te halen met 

zijn ideeën. Er is in ‟s-Gravendeel nog enigszins contact met de burger 

mogelijk, doordat de gemeente niet zo groot is..... of was. Want de gemeente is 

een uniek samenwerkingsverband aangegaan met Dordrecht, Zwijndrecht, 

Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht, welk bestuur 

OORKONDE VOOR DIRK VAN DER HELM UIT 
 ‘s-GRAVENDEEL 
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luistert naar de naam Drechtstedenbestuur.  

Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters en wethouders van deze 7 

gemeenten met een enkele keer een raadslid, wanneer het College van de 

betreffende gemeente geen wethouder kan sturen om te overleggen. Onze Dirk 

van der Helm, maakte deel uit van het Drechtstedenbestuur van 2000 tot 2004. 

 

Oorkonde en Ducaat... 

 

Omdat er op gemeentelijk niveau nogal wat is gewijzigd, kon VDH niet 

langer dienst doen in het huidige bestuursapparaat. Hij is er dan ook mee 

gestopt, doch werd 

overladen met 

eerbewijzen en 

byzondere attenties voor 

de jaren dat hij zich 

dienstig heeft gemaakt in 

het overlegorgaan binnen 

het Drechtenbestuur. 

Behalve de oorkonde 

was er ook een Dukaat 

van 2 ½ stuiver voor 

Dirk. Een historisch 

exemplaar, dat verwijst 

naar 1757, wanneer het 

is geslagen in Den Munt 

te Dordrecht. 

Het muntje zit in een 

fraai glazen sculptuur. 

De burgemeester van 

Dordrecht, dhr R.J.G. 

Bandell reikte hem de 

sculptuur onder grote 

belangstelling uit. De 

onderscheiding heeft 

bij Dirk een speciale 

plaats gekregen op de 

schoorsteenmantel. 
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OVER SCHIPPER TINUS VDH (1902-1979) 
 

Tinus van der Helm werd in 1902 geboren te Hof van Delft als zoon van 

Cornelis Jacobus van der Helm en Maria Johanna Noordermeer (1878-1920). 

Het was een gezond gezin en ook een vruchtbaar gezin, want Maria 

Noordermeer baarde maar liefst 12 kinderen. Haar laatste kind werd haar 

helaas fataal: ze overleed in het kraambed bij de geboorte van Alida en ze 

overleed reeds op 42-jarige leeftijd. Vader Cornelis verdiende zijn boterham 

als schipper. Het was geen vetpot, doch er viel een snee brood met 

tevredenheid aan de kinderen te geven. Na het overlijden van zijn eerste  

 

 

 

vrouw, huwde Cornelis in 1924 met Clazina van der Velden (1859-1929) en na 

diens overlijden, huwde hij voor de derde maal met Maria Kemna (1867-

1932). Na haar overlijden is hij vervolgens ruim 25 jaar weduwnaar geweest 

alvorens op 88-jarige leeftijd te overlijden. 

 

Tinus was de eerstgeborene van het echtpaar. Direct na de Lagere School 

Familieportert v.l.n.r. Johannes Cornelis (1906), vader Cornelis (1869), Tinus 

(1902), Catharina Maria (1903), Maria Alida (1916), Hubertus Adrianus (1905), 

daarvoor Clazina van der Velden, Johannes Cornelis (1906), Laurentius (1911) 
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moest hij zoals zo vaak in die tijd de kost gaan verdienen. Hij ging in de kost 

bij een boer en dat betekende voor zijn vader een mond minder te voeden en 

nog een kleine som aan inkomsten te ontvangen. Zijn moeder ging meestal 

naar die boer om het loon eens in de 2 á 3 weken op te halen. 

 

In die tijd was het de gewoonte, dat de kinderen niet als knuffeldieren werden 

beschouwd en ze moesten de harde realiteit van het leven al spoedig aan den 

lijve ondervinden. Een 18
e
 verjaardag werd nog gevierd, maar daarna moest 

jezelf je weg zien te vinden in het leven. En zo deed Tinus ook, net als zijn 

voorouders dat voor hem 

hadden gedaan. 

 

Toen hij in 1925 trouwde 

met Jans van der Hoeven, 

was hij 23 en zij bijna 21. 

Hij was werkzaam in de 

tuin en ze hadden het niet al 

te breed. Ze kregen 7 

monden te voeden, waarvan 

de laatste, Ben ons de 

foto‟s heeft gestuurd en ons 

van de nodige informatie 

heeft voorzien.  
  

Deze Ben weet ons een 

goede beschrijving te geven 

van het karakter van zijn 

vader. Tinus was een 

inzichzelf gekeerde man. 

Hij sprak niet over zijn 

ideeën. Het was beslist geen 

prater. Zijn leven bestond 

uit werken en zijn grote  

liefhebberij: vissen. Zijn vrouw verzorgde alles; huishouden, inkopen, kleren 

etc. Hij bemoeide zich er niet mee.  

Later werd hij veilingschipper, naast zijn werk in de tuin. ,,Toen ik een jaar of 

12 was ging ik altijd mee in de vakanties, want een motorschuit was kikken”, 

Vader Tinus en moeder Jans te Scheveningen 
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weet Ben te vertellen. Tinus werkte op een tuin tussen Delft en Voorburg en 

veilde op de veiling te Veur. En naar zijn weten is Tinus nooit ziek geweest, 

altijd werken. Maar één keer kon hij zijn arm niet meer oplichten, dus thuis! 

De tuinder vroeg zoon Ben om naar de veiling te varen en als hij terugmoest, 

startte een man de motor wel. Ondanks dat Tinus hard moest werken en voor 

zijn geld veel moest doen had hij een goed hart. In die tijd was er een doven- 

blinden- instituut in Voorburg en als groenten werden doorgedraaid, d.w.z. de 

tuinder kreeg de minimumprijs en de groenten moesten worden vernietigd. dan 

zei hij ,,groenten onderin de schuit” en dan bracht hij die bij die mensen.  

Hij ging alsmaar door met werken en de laatste jaren van zijn werkzame leven 

veilde hij bij de Delfsche Groenteveiling. Hij was de laatste schipper, die de 

groenten aanbood bij die veiling.  
 

Vissen als hobby... 
 

En tot slot wil Ben nog wel een leuke anecdote vertellen. ,,Mijn vader was 

helemaal gek van vissen.Het was in de winter en alles was bevroren. Mijn 

broer ging werken op maandag en een collega zei tegen hem; ,,wat ik gister 

gezien heb. Er ligt overal ijs en ik zie een man met een hengel en een bijl.En 

die gaat naar de plas, hij hakte een gat en ging daar vissen". Mijn broer durfde 

niet te zeggen dat dat mijn vader was!” 

 

 

 

 

 

-In het vorige nummer schreven we een boeiend verhaal over de marinier Piet 

van der Helm (1905-1962). Daarop kregen we een onverwachte reactie, 

namelijk van een niet bij ons geregistreerd staande dochter. Ze is 10 jaar later 

geboren dan haar zuster Ria, die in 1937 ter wereld kwam. Carolina Geradina 

van der Helm is dus in 1947 te Den Haag geboren. Dank je voor je leuke 

gesprek en aanvullende informatie! 

 

-Pastoor Ad van der Helm (42) vierde 12 december j.l. het heuglijke feit, dat 

hij 12½ jaar geleden door mgr Bär in de kathedraal van Rotterdam tot priester 

is gewijd. Na eerst in Zoetermeer te hebben gestaan is hij in 1998 naar 

Waddinxveen gegaan, waar hij pastoor is van diverse parochies te 

Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk en Bodegraven. We mogen dankbaar zijn 

voor de roepingen, die onze familie heeft voortgebracht. Oók hulde aan 

ALLERLEI 



HELM-NIEUWS 

 

 96 

pastoor Bart en de vele zusters, waaronder Zr Maria te Sittard, die zich zo 

druk om hun medemensen bekommeren en zichzelf daarbij wegcijferen. 

 

-Bij de waterschapsverkiezingen voor Delfland heeft de geannexeerde 

Hagenaar Herman van der Helm in februari een klacht ingediend bij de Raad 

van State, omdat een kandidaat zich had gepresenteerd in meer dan het 

maximum van 40 woorden 

 

-Deejee Roly oftewel Roland van der Helm (22) is regelmatig achter de 

draaitafel te vinden in de Azijnfabriek te Roermond. De Azijnfabriek staat 

voor een plek waar beginnende dj‟s het vak kunnen leren. Roland is daar 

begonnen en heeft ook al eens een keertje in de Fenix te Sittard gedraaid. 

 

-De zuivelwinkel aan de Haagse Veenkade is definitief gesloten. Lenie (69) 

staat niet langer in de winkel, Cock (61) gaat niet langer meer de straat op en 

de optimistische Jan (59) moet het al een tijdje rustiger aandoen. Een heerlijk 

stel mensen, waar altijd de deur openstaat. Waar Lenie een geweldige warmte 

uitstraalt en waar de mens nog op de eerste plaats komt. Waar een bakkie 

koffie zo gezet is en waar je alleen binnenkomt zonder capsones. Waar men zó 

tevreden kan zijn én waar ze je fietsband en passant nog plakken als je even 

langs komt. (geldt niet voor iedereen, hoor! (lol)). De glorietijd van de jaren 

‟60, toen hebben ze leuk gedraaid; ‟70 ook. Maar met de opkomst van de grote 

supermarkten is een stuk clandizie verdwenen. De mensen zullen terug 

verlangen naar de gezellige tijd, waarbij je je buurman nog kende. Vader 

Gerrit (1906-1963) en moeder Grietje (1909-1983) zijn rond 1937 naar Den 

Haag verhuisd. Altijd in de melk gezeten. Ja, wist Jan me onlangs te vertellen 

toen het begin maart zo koud was. Als het dan zulk weer was en je moest melk 

uit een 30-literkan tappen, dan was er maar een oplossing om de melk wat te 

ontdooien: ,,je hand er even instoppen”. Meen je dat nu Jan? Want je hand zou 

toch ook wel koud zijn als je langs de straat aan het venten bent? Het zal wel 

eens een kwajongensgrap van je kunnen zijn! 

 

-Duc van der Helm is op de universiteitsbibliotheek van de RUG(roningen) 

actief bezig met het onderhouden van kapotte boeken. Hij moet ze regelmatig 

restaureren en opnieuw inbinden. Het is een vak, dat je met veel engelengeduld 

moet beoefenen. En er moet een flinke dosis liefde voor het boek aanwezig 

zijn! 
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-Op 1 maart vierde slagerij Jos van der Helm het feestelijke gebeuren, dat hij 

25 jaar geleden eigenaar werd van zijn zaak in de Haagse Prinsenstaat. De 

slagerij is een begrip in Den Haag. Afgelopen periode hebben Jos en zijn zoon 

Paul diverse prijzen weten te behalen voor hun uitstekende vleeswaren en 

gerechten.  

 

 

IN MEMORIAM 

 

FOKJE MARIA EELKEMA (1914-2004) 
 

 

Nog niet eerder hebben we iemand 

herdacht, die niet de achternaam 

Van der Helm droeg.  

Daar is dan ook wel een byzondere 

reden voor. Fokje was een dochter 

van Bartele Idske Eelkema (1884-

1980) en Maria Dekker (1888-

1971). Maria Dekker was een 

dochter van Henk Dekker (1858-

1899) en Anna van der Helm 

(1859-1937). Fokje is in 1954 naar 

Canada geëmigreerd en heeft daar 

ook op 20 december haar laatste 

adem uitgeblazen. Met haar zoon 

Rob uit Amerika, hebben we 

verhalen opgetekend over de ouders 

en grootouders van Fokje. Het is de 

bedoeling, dat we hier het komende 

nummer over zullen schrijven. 

Achter de schermen waren de voorbereidingen al druk aan de gang. Deze foto 

hadden we anders ook geplaatst bij de vooraankondiging, dat ze in ons 

volgend nummer zou vertellen over haar grootouders. We hebben verrassend 

mooi bijpassend oud fotomateriaal, dat we U zeker niet willen onthouden. Het 

is alleen tragisch dat onze Fokje, die zo‟n grote bijdrage heeft geleverd, deze 

schitterende oude verhalen uit de 19
e
 eeuw zelf niet meer kan lezen. 
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VOORWOORD 
 

Fidel Castro kondigde drie 

dagen nationale rouw af! Op 

de openbare gebouwen van 

Duitsland en Frankrijk was de 

vlag halfstok gehesen!  

De commerciële zender CNN 

zond  geen economisch nieuws 

méér uit, maar was 24 van de 

24 uren gericht op het 

Vaticaan! Rai 1 en BBC World hielden 

ons dag en nacht op de hoogte van het 

wereldnieuws! De hooghartig Britse  

koningin Elisabeth, tevens hoofd van 

de Anglicaanse kerk, liet het huwelijk 

van kroonprins Karel verplaatsen en 

dirigeerde hem persoonlijk naar 

Rome!  

Protestantse Vorsten uit Skandinavië 

waren er. Twee oud-presidenten én de 

regerend president van Amerika waren 

er. Miljoenen jongeren hielden een 

dodenwake op het Sint Pietersplein! 

Toen hoorden ze het onvermijdelijke 

nieuws, dat de Grote Paus was 

overleden. De wereld stond stil!…  

 

Na een Pontificaat van ruim 25 jaar, 

waarin hij als een voorbeeld voor 

ieder had geleefd, was hij even 

voorbeeldig gestorven. 

  

De (bij de gratie Gods) Nederlandse 

koningin was niet aanwezig bij de 

begrafenis. Ook haar zusters niet. 

Géén kroonprinselijk paar. Géén 

Oranje! Deze vrouw was er trouwens 

wel als enige vorstin bij, toen de 

joodse premier Rabin werd begraven! 

Volledig in strijd met het protocol, 

want een koningin bezoekt zelfs de 

begrafenissen van haar eigen 

ministers niet! Ook bij Pim 

Fortuyn ontbrak de Oranje-

familie! Je kan je in alle 

ernst afvragen in hoeverre de 

grote gebeurtenissen in de 

geschiedenis haar bekend 

zijn?  

Terwijl de Mohammedanen 

hier worden doodgeknuffeld, 

worden de Katholieken (nog steeds) 

met weinig respect behandeld!  

 

Nederlands eerste referendum gaf 

duidelijk aan hoe weinig de 

beroepspolitici van het Nederlandse 

volk afweten en hoe ver de zgn. volks-

vertegenwoordigers van het eigen volk 

afstaan. Na de dood van Pim Fortuyn 

is er nog niks veranderd! Alleen dat de 

socialist Melkert de best betaalde baan 

van de wereld heeft, oud-vakbondsman 

Kok zich zelf goed heeft verrijkt met 3 

vette commissariaten en minister Zalm 

erkent  óns een te dure euro in de 

maag te hebben gesplitst. Men dronk 

een glas, deed een plas en alles bleef 

weer zoals het was! 

 

Gelukkig is Helm-Nieuws er weer! 

Even kijken naar onze eigen familie! 

Even genieten van onze VDH-en, die 

zich in alle delen van de wereld 

bevinden. Uit Amerika het boeiende 

verhaal over het leven van Anna van 

der Helm. Uit Nederland een 

barmhartige VDH, die zijn achterneef 

als kostganger in huis nam! Vele grote 

en kleine nieuwtjes, waar U heerlijk 

van kunt genieten! Laat de zomer nu 

eindelijk maar komen!! 



 

 

...Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. Dat 

vergt een uitgebreid, doch boeiend onderzoek, zoals je weet. 

Het betekent tevens het ene archief inlopen en het andere 

uitgaan. Leuk, dat ik jou daar heb ontmoet. We hebben 

gezellig zitten praten. Ik heb mijn ouders gelijk over onze 

ontmoeting verteld. Je lijkt me een echte VDH toe! Biertje, 

wijntje, gezelligheid, maar ook je serieuze kant aangaande de 

kerkgeschiedenis, filosofie en je relativeringsvermogen. We moeten gauw 

weer eens afspreken en bij elkaar komen! We hebben toch wel veel gemeen!... 

 

Mark van der Helm te Zoetermeer 

 

...Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze, waarop u telkens 

het familieblad zo professioneel weet samen te stellen.... 

 

Riet van der Helm te Naaldwijk 

 

...Ontzettend leuk geschreven en zéér informatief, dat verhaal over de 

Utrechtse VDH-en! Hoe is het mogelijk, dat er in de 16
e
 eeuw al VDH-en 

waren te Utrecht, vraag ik me af. En dat ze al zulke goede bestuursfuncties 

hadden! De meeste VDH-en kom je tegen als trotse boer, die met een pijp in de 

mond uitkijkt over zijn land, dat tot de horizon reikt. Ja, U suggereert, dat het 

best een andere familie zou kunnen zijn. Dat lijkt mij ook, maar wel grappig!... 

 

Kitty van der Helm te Utrecht 

 

...Mag ik jullie danken voor de berichten uit Nederland. Ook een byzonder 

compliment voor de schrijver van het Voorwoord. Zo blijven we een beetje op 

de hoogte hoe Nederland zich ontwikkelt. Ik hoor van familie, dat jullie niet 

blij zijn met de euro en dat alles zó duur is geworden. Als ik dat allemaal lees, 

dan ben ik blij dat ik geëmigreerd ben. Er is bij jullie wel veel veranderd. Dat 

mooie landschap, die de Hollandse schilders zo wereldberoemd hebben 

gemaakt. En nu allemaal huizen op dat mooie land! Het was me 40 jaar 

geleden al te vol! En al die regeltjes, nu ook dat Europa! Het werd mij te veel. 

 

Familie Van der Helm te Montréal, Canada 

 

EIGEN MENING 
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HOE EEN 90-JARIGE ZICH 

OMA ANNA (1859-1937) 
HERINNERT…!  

  

 

In het vorige nummer van Helm-Nieuws hebben we stilgestaan bij het 

overlijden van Fokje Eelkema. Jammer genoeg, heeft deze 90-jarige vrouw 

zelf niet meer kunnen meemaken, dat we op deze plaats zouden schrijven over 

háár oma, Anna van der Helm, die zelf al 68 jaar geleden overleden is. 

Gelukkig zijn vele historische verhalen en anecdotes opgetekend en bewaard 

gebleven.  

 

Fokjes zoon, de met zijn ouders in 1954 

naar Amerika geëmigreerde Rob 

Kamermans (1946),  heeft gelukkig een 

heleboel waardevolle verhalen weten op te 

tekenen en boeiende foto‟s weten te 

achterhalen. Voor zover dat nog niet het 

geval was heeft hij er op de foto‟s door 

zijn moeder bij laten zetten, wie de 

personen waren.  

Op deze wijze hebben we enkele zéér oude 

zwart/wit foto‟s gekregen, die menigeen 

graag van zijn voorouders in zijn bezit zou 

willen hebben. En daarbij moeten we 

bedenken dat deze familie thans voor een 

groot deel in Amerika woonachtig is. Rob 

zelf is de grote zoeker naar zijn 

voorouders. Vanuit het verre Amerika 

heeft hij menig Nederlands archief aangeschreven om informatie te krijgen 

over zijn voorouders. We moeten, daarbij niet vergeten dat hij zich niet alleen 

FOKJE (1914-2004) VERTELT OVER ANNA 

Anna van der Helm op jonge 

leeftijd 
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bezig heeft gehouden met de Van der Helmen. Zijn overgrootmoeder Anna van 

der Helm is slechts één van de vele voorouders. 

 

zijn afstamming… 
 

Rob Kamermans 

 
zoon van 

 
Jan Karel Kamermans (1915-1978) X Fokje Maria Eelkema (1914-2004) 

                                                                           
                                                                 dochter van 

                                                                           
Bartele Idske Eelkema (1884-1980) X Maria Dekker (1888-1971) 

                                                                           
                                                                 dochter van 

                                                                           
Hendrik Dekker (1858-1899) X Anna van der Helm (1859-1937) 

                                                               
                                                                 dochter van 

                                    

Dirk van der Helm (1826-1913) X Maria van Meurs (1830-v1895) 

                              
                      zoon van 

                              
JacobJacobsz van der Helm (1800-1856) X Catharina Mensink (1806-n1856) 

                              
                      zoon van 

                              
Jacob Willemsz van der Helm (geb 1777) X Dirkje Jacobsdr van der Meer  

                              
                       zoon van 

                              
Willem Willemsz van der Helm (1735-1818) X Neeltje Verdoes (1736-1812) 

 

Deze Willem was weer een zoon van Willem Jacobsz van der Helm (1691-

1775) X Machtelt van Waard (geb 1692). Hierna volgen nog vier generaties, 

waardoor we met deze familie uitkomen rond het jaar 1600.  
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Anna van der Helm… 

 

De voorouders van Anna zijn afkomstig uit de omgeving van Schiedam, waar 

ze vele eeuwen de kost weten te verdienen. Anna zélf is geboren te Kralingen, 

thans gemeente Rotterdam, waar ze in 1859 werd geboren. Het was een 

byzondere gebeurtenis.  

Ofschoon we van het echtpaar Dirk van der Helm en Maria van Meurs acht 

kinderen hebben weten te noteren, zijn er toch zeker drie die kort na de 

geboorte zijn overleden. Dat was ook het geval met het tweede kind, dat op de 

laatste dag van het jaar 1855 ter wereld kwam. Ze werd Anna genoemd, 

vernoemd naar de moeder van Maria van Meurs: Anna Kuijper. Het was geen 

goede bevalling en problemen met de gezondheid van het babietje waren er 

constant. Het angstige vermoeden, dat ze het niet zou weten te halen, werd 

bewaarheid. Begin maart komt ze te overlijden.  

De vreugde was dan ook groot, dat er in 1859 weer een Anna werd gedoopt. 

Ze was een pittige dame, die stevig in haar schoenen stond en het kaas niet van 

haar bordje liet eten. Lachende oogjes en een bolle toet. Ze had als vierde in rij 

een goede positie in het gezin. Haar ouders kenden eindelijk weer wat vreugde. 

Zeker ook, omdat de vader van Dirk van der Helm in 1856 ook definitief zijn 

hoofd ten ruste moest leggen. Zo wisselde in het gezin lief en leed zich af en 

genoten Anna‟s ouders van alle leuke momenten, die de jongedame wist te 

geven. 

 

Het was hard werken in het Kralingse gezin. Voor zover er werk was, werd 

door iedereen de handen uit de mouwen gestoken. Vader werkte in loondienst 

en zou geruime tijd alleen de kost moeten verdienen, eenvoudigweg, omdat het 

een vrouwengezin was. Hadden de dochters een bepaalde leeftijd, dan gingen 

ze als dienstbode werken. Vader had dan een mond minder te voeden en iedere 

mond scheelde weer. Bovendien brachten de meiden nog wat geld in het laadje 

en op deze wijze kon het gezin een zekere welstand bereiken. Anna had haar 

stoere of misschien moeten we zeggen kranige karakter van haar vader. Ze 

bezaten beiden voldoende initiatieven en waren vindingrijk. Niet met de 

handen in het haar blijven zitten, maar zoeken naar alternatieven. Het past dan 

ook volledig bij het karakter van Dirk, dat hij met zijn gezin naar Amsterdam 

toog om daar werk te vinden. Anna was toen nog geen tien jaar. In Amsterdam 

zouden de twee laatste kinderen van Dirk en Maria worden geboren.  
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Anna kreeg –zoals men dat noemt- de leeftijd en keek uit naar het andere 

geslacht om een gezinnetje te stichten.  

Haar huwelijk kondigde zich aan doordat ze zwanger was geraakt van Henk 

Dekker. Een echte Amsterdammer in gedrag. Een knappe man met een snor en 

diepliggende ogen. 

 

Henk was 27 jaar toen hij met zijn Anna in 

1886 te Amsterdam in het huwelijk trad. Zij was 

een dik half jaar jonger. Zes maanden na het 

huwelijk diende zich de eerste telg aan en kreeg 

de naam Carolina, dat in het dagelijks gebruik 

werd afgekort tot Cor. Na Cor zouden nog drie 

kinderen volgen. Maria (1888), Hendrika (1890) 

en Dirk (1893). Een klein en tevreden gezinnetje 

met een paar hardwerkende ouders.  

Henk had een baan in de walvisvaart. Hij had 

zeebenen en was veel van huis. Als Henk op het 

water zat, dan stond Anna alleen voor de 

opvoeding van de kinderen. Ze had er geen 

moeite mee en voedde de kinderen liefdevol op. 

Anna kon het allemaal wel billijken dat Henk op zee was. De verhouding 

tussen man en vrouw was destijds compleet anders. De vrouw zorgde voor de 

kinderen en de man zorgde ervoor dat er geld binnenkwam. Toen kwam er een 

slag in het leven van het gezinnetje. Plotsklaps kwam de tijding dat Henk een 

ongeluk had gehad op zee. Het gebeurde ter hoogte van de kust van Engeland 

in een schipswrak, waar hij een hoofdwond opliep. Daarbij zorgden 

bloedstolsels bij de hersenen voor een slecht functioneren. Hij werd naar een 

tehuis voor oude en zieke zeelui overgebracht vermoedelijk te Zandvoort. Daar 

verslechterde zijn situatie met de dag. Hij overleed op de leeftijd van 40 jaar. 

 

het leven gaat verder… 
 

Een onverwacht sterke steun voor Anna en haar gezin, kwam van haar vader. 

Hij was 73 toen Anna weduwe werd. Dirk had een nieuw doel in zijn leven 

gekregen en hielp mee met de opvoeding en helpende hand van zijn 

kleinkinderen, waarvan de jongste zes jaar was. Op deze wijze werd de band 

tussen Anna en haar vader als maar hechter. Ze waren zéér op elkaar gesteld, 

Henk Dekker 

(1858-1899) 
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maar konden elkaar ook eens goed de waarheid 

zeggen. Anna genoot van elke dag in het leven. 

Als weduwe kreeg ze een klein pensioentje van 

haar overleden man, dat overigens immer op 

was voor het einde van de maand. Geen geld, 

geen voedsel, maar het weerhield haar niet te 

genieten van het leven! 

 

het einde in Den Haag… 

 

Het jaar 1913 maakte een slechte start. Ze moest afscheid nemen van haar zo 

beminde vader,  

Die altijd en overal klaar stond. Dirk is bijna 87 jaar geworden. Haar drie 

dochters en één zoon, de jongste waren inmiddels allemaal begin 20. De 

jongste, was overigens al in 1912 naar Nederlandsch-Indië vertrokken en stond 

stevig op zijn eigen benen. Dochter Maria, verpleegster van beroep, was in 

1911 getrouwd met Bartelse Eelkema. Dochter Rika (1890) vinden we terug in 

Den Haag in de gegoede buurt van de Van Oldebarneveltlaan. In 1935 zien we 

dat zij haar moeder bij haar heeft inwonen. Anna is tot het laatst verzorgd 

geweest. Zoals zij haar eigen kinderen heeft bijgestaan in moeilijke jaren en zó 

haar vader bijsprong toen haar man Henk kwam te overlijden, zo was de 

familie hecht genoeg om moeder Anna te verzorgen. 

In 1936 verhuisden ze naar de Van Hoornbeekstraat 50, niet ver  van hun 

vorige adres. In 1937 komt Anna te overlijden. Ze is bijna 78 jaar geworden. 

Enkele jaren later werden de huizen in die buurt afgebroken om plaats te 

maken voor de bouw van de bekende Atlantik-wal. 

In een later artikel zullen we aandacht besteden aan de vader van Anna van 

der Helm: de oervader Dirk van der Helm (1826-19130! 

  

 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 10,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 

 

Anna op oudere leeftijd 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN 
 

-Kiran Johannes Philip (zie foto) zijn de namen die 

zijn ouders Giuseppe van der Helm en Tara Wierda 

hem hebben gegeven toen hij werd aangegeven bij de 

Burgerlijke Stand. Kiran kwam te Utrecht ter wereld 

op 13 maart. 

-Te Nootdorp kondigde op 12 april Huub Jan 

Jacobus zijn komst aan als zoon van Leo en Sandra 

van der Helm-Oudshoorn en broertje van Madelon en 

Iris. 

-Op 10 mei kwam te Delft ter wereld Yvana Barbara Marjolijn als dochter 

van Jan den Breejen en Wendy van der Helm, zo deelden ons de trotse ouders 

van Wendy- Henk en Bea van der Helm- mede. Het is hun eerste kleinkind. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
-er zijn geen huwelijken óf huwelijksjubilea bij ons binnengekomen 

 

OVERLEDEN 

 
-Te Leiderdorp is op 8 maart overleden Wilhelmus Albertus Johannes 

Fontijn, weduwnaar van Johanna Geertruida Catharina van der Helm. Hij laat 

kinderen en kleinkinderen na en is 91 jaar geworden. 

-Te Voorschoten overleed op 22 maart Petrus Adrianus van der Helm. Hij 

was gehuwd met Wil Overbeek en samen hadden ze samen hadden ze 3 

kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Piet is 67 jaar geworden. 

-Te Leidschendam is op 20 maart 2005 overleden Gerardus Johannes van 

der Helm in de leeftijd van 68 jaar. Hij was gehuwd met Joke Coli en ze 

hadden 3 kinderen. 

-Te Midwolde is op 11 april overleden Adrianus Johannes (Aad) van der 

BURGERLIJKE STAND 
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Helm. Hij is 65 jaar geworden en was de jongste broer van Rens, Annie, Cock 

en Leo.   

-Tevens is op 11 april overleden Johanna Geertruida de Konink, weduwe 

van Johannes Cornelis van der Helm (1913-1976). Enkele weken daarvoor 

overleed haar zoon Gerard, zie boven. Johanna is 89 jaar geworden 

-Op 17 mei is te Venlo in de leeftijd van 81 jaar overleden 

Maria Timmermans (zie foto) in haar leven echtgenote van 

Albertus van der Helm. Nalatende behalve haar man, 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

Een krachtige stem, haar volle ogen, een sterke wil, geen tijd 

om te klagen, streng voor zichzelf en ook toen ze ziek werd, 

wist ze te vertellen: ,,Ik heb mijn best gedaan, zo is het 

goed.”  

 

 

 

 

Van je familie moet je het maar hebben, dat was vroeger vanzelfsprekend, 

doch heden een minder gevleugelde uitdrukking. De familie stond altijd klaar. 

Vaak woonde men ook niet ver van elkaar verwijderd en zo kon men altijd een 

beroep op mekaar doen en bij die gelegenheid altijd even tijd hebben voor een 

bakkie koffie en een borrel, want in die tijd zonder telefoon moest er ook 

bijgepraat worden. 

 

Toen de Haagse scheepmaker, Cornelis Olsthoorn (1853-1925) in 1917 

weduwnaar werd, was dat een zware slag. Hij was jarenlang gehuwd geweest 

met Trui Pickard (1841-1917) en samen bestierden ze een goedlopende 

scheepsmakerij, die al enkele generatiën in haar familie was en stond in de 

buurt van het hedendaagse Rijswijkseplein te Den Haag. Het huwelijk van het 

echtpaar was kinderloos gebleven. Hun scheepsmakerij was hun leven en daar 

genoten ze van. Toen Trui in 1917 kwam te overlijden, was dat een domper op 

de levensvreugde voor zijn echtgenoot. De goede Olsthoorn zag het even niet 

Hoe Cornelis Olsthoorn een verzorgde oude dag 
had bij zijn achterneef Janus van der Helm 
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helemaal meer zitten. Hij stond alleen voor het runnen van de scheepswerf en 

dat wilde niet bepaald vlotten in de tijd van economische teruggaan en 

opkomst van andere middelen van transport. Diverse malen had hij nachten 

opgezeten en overwoog telkens opnieuw, wat hij met de scheepswerf moest 

doen. Uiteindelijk hakte hij in 1920 de knoop door en verkocht zijn levenswerk 

en dat van de familie van zijn vrouw! Hij kon niet anders! 

 

 

 

 

 

inwonen bij zijn achterneef…  

 

Cornelis was inmiddels 67 jaar en had gelukkig een paar mensen bij wie hij 

aan kon kloppen. Eén van die mensen bij wie hij altijd welkom was, was het 

gezin van Janus van der Helm (1876-1956) en zijn vrouw Cor Samwel (1877-

1946). Janus kwam zelf uit een gezin van 13 kinderen. Zijn vader, Gerrit, was 

boer geweest op of nabij de hoeve Ypenburg en telg uit een goed 

boerengeslacht. Zelf was Janus verhuist naar de grote stad Den Haag, maar dat 

was wel even wennen. Zijn vrouw Samwel kwam uit een metselaarsfamilie en 

waren ook gewend altijd mensen over de vloer te hebben. Zelf hadden ze een 

gezin van vier kinderen (Helena, Petrus, Anny en Leonardus), toen ze kost en 

inwoning aanboden aan hun achterneef Cornelis Olsthoorn. 

 

Inderdaad ze waren (aangetrouwde) achterneven van elkaar! Cor Samwel was 

namelijk een kleindochter van Jacobus Samwel en Johanna van Tongeren. 

Een straatnaambord herinnert nog steeds aan de scheepsmakerij die langs 

de Haagse Vliet heeft gestaan. 
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Joanna van Tongeren had een zuster Maria van Tongeren en deze was weer 

gehuwd met Theodorus Olsthoorn, de vader van Cornelis Olsthoorn.   

 

Ongetwijfeld had Cornelis het ontzettend naar zijn zin bij zijn eigen familie. 

De jonge kinderen brachten hem afwisseling en vreugde. Zelf had hij nooit de 

gelegenheid gehad om kinderen te hebben: er ging nu een ware wereld voor 

hem open. In plaats van hard werken, kon hij zich met het plezier van jonge 

kinderen bezighouden! Dat was een compleet andere wereld! 

Het leven in de stad had ook zijn keerzijde. Cornelis miste zijn werf en 

ommetje en daar kon hij met zijn achterneef goed over praten. Oók hij miste 

het landelijke leven. Beide familieleden verstonden elkaar heel goed, ook al zat 

er een generatie leeftijdverschil tussen beiden. 

Overigens woonde het gezin aan de Loosduineseweg 753, waar Christianus 

Petrus (roepnaam: Janus) VDH hoofdbewoner was. Reeds in 1923 verhuisde 

het gezin naar een grotere woning aan het Paul Krugerplein 15. Dat was ook 

wel nodig, want behalve de kostganger was er ook gezinsuitbreiding. In 1921 

meldde kleine Jan zich aan! 

 

Olsthoorn laat edelmoedige beloning na… 
 

In 1924 gaat Olsthoorn naar de notaris voor een belangrijke afspraak: hij laat 

een testament opmaken. Hij bezat door de verkoop van de scheepsmakerij een 

behoorlijk bedrag aan geld. Geld, dat allemaal verdeeld zou worden onder vele 

familieleden, die hij nauwelijks kende. Belangrijker dan dit eerste testament, 

waarvan de inhoud ons onbekend is gebleven, is het tweede testament, dat hij 

laat maken acht dagen vóór zijn overlijden! Acht dagen voor hij ging 

hemelen, kwam op 7 maart 1925 notaris H.G.C. Denis nog langs om de laatste 

wil van de zieke Cornelis opnieuw op te tekenen.  

Hij laat testamentair vastleggen dat de erfenis wordt verdeeld tussen de 

nazaten van vaderszijde (43 personen) en de nazaten van moederszijde (46 

personen), zoals dat juridisch gebeurt alsof er geen testament gemaakt zou zijn. 

Doch wél laat hij nadrukkelijke enkele grote legaten noteren.  

 

1. Frans Pickard, de broer van zijn vrouw, krijgt ƒ 2.000,-  

2. Xavier Meerts, kruidenier, en Willem Meerts, kapper als kinderen van 

zijn overleden zuster krijgen ook ieder ƒ 2.000,- 
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3. De kinderen van Janus en Cor van der Helm-Samwel krijgen ieder      

ƒ 1.000,- 

4. Zijn achterneef en nicht Van der Helm-Samwel , zijnde de vrouw een 

kleinkind van een overleden zuster van zijn moeder, worden bedeeld 

met ƒ 194,- aan juwelen en nog eens ƒ 5.000,- in contanten. 

(omgerekend naar heden ƒ 70.688,- of  € 32.077,-) 

 

Dat zijn hele bedragen! Die Cornelis Olsthoorn was een zéér vermogend man, 

die zijn kapitaal met hard werken had weten te vergaren. Zijn totale vermogen 

bedroeg ƒ 36.962,90 (nu ƒ 526.343,- of  € 238.844,-). Zoals gewoonlijk, was 

de Belastingdienst (“leuker kunnen we het niet maken”) de grootste ontvanger 

en tracteerde zichzelf op ƒ 8.606,38 aan successierechten. 

 

Het gezin Van der Helm-Samwel was diep geschokt door het verlies van hun 

gezellige kostganger en de kinderen waren hun kameraad kwijt, die altijd 

aandacht voor ze had. Het grote bedrag was een teken van waardering, die 

Olsthoorn had voor dit voorbeeldige gezin.  Niemand had kunnen verwachten, 

dat Olsthoorn nog acht dagen voor zijn dood deze hulde wilde brengen aan zijn 

familieleden! 

 

 

 

 

 

 

-De kinderen van Dick van der Helm uit Amerika, zijn in de laatste week van 

april naar Nederland gekomen om tezamen met hun Nederlandse neven en 

nichten een lunch en kleine reünie te organiseren. De Amerikaanse Van der 

Helmen zijn allemaal in de VS geboren. Van Marijke (1961) tot Mark (1972) 

en daar tussen nog 4 kinderen. Zo mogelijk zijn de kinderen  meegekomen. 

 

-Op een dag in maart rinkelde bij HN de telefoon en vroeg een meneer naar 

een Joop van der Helm, die hij vroeger goed gekend had en woonde in de 

omgeving van Amersfoort. Hij wist zijn geboortejaar zo ongeveer en was in de 

telefoonboeken aan het kijken. Hij belde een enkele VDH op, die in het 

telefoonboek stond en hij had beet. Er was een VDH bij, die hem verwees naar 

Helm-Nieuws. Dat was een goede zet. We hebben in ons bestand gezocht naar 

bedoelde Joop van der Helm en we schreven hem aan, dat er een oude vriend 

ALLERLEI 
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van hem naar hem op zoek was. Op 12 april stuurde Joop van der Helm ons 

een allervriendelijkste bedankkaart, waarin hij meedeelde, dat ze bij elkaar zijn 

geweest en veel herinneringen hebben opgehaald! 

 

-Student Rudolf van der Helm (zie foto) is verkiesbaar 

voor de Christen Studenten Fractie van de studentenraad 

van Wageningen voor het jaar 2005/2006. Op de 

candidatenlijst staat Van der Helm nummer 3. Hij wil zich 

gaan inzetten tegen het schoolse systeem en tevens wil hij 

streven naar  het verhogen van de kwaliteit. Daarbij 

moeten de studenten en docenten goed samenwerking aan 

deze Universiteit. Overigens is Rudolf 4
e
 jaars student 

land- en watermanagement. Een mogelijke adviseur in spé voor prins Willem-

Alexander? 

 

-De Amsterdamse Rik van der Helm (1960) heeft 

samen met de Haagse Elisabeth van der Helm-Grent> 

(1925) een grote hekel aan duiven. Ze doen alles om 

deze beesten te bestrijden. Ze schijten zelfs in hun 

vlucht nog alles onder! Een waar bombardement. Je 

auto, je huis, alles is onveilig voor die scherpe kak. De 

beesten vormen een ware plaag en hebben de mussen 

uit de tuinen verdreven, weet Els van der Helm te 

vertellen. Rik, zelf milieudeskundige,  is een voorstander voor het te hulp 

roepen van de GG&GD vanwege de ziekten die de beesten meebrengen.  

 

-Voor de internetfanaten hebben we een leuke pagina. Pastoor Ad van der 

Helm (1962) heeft zijn dagboek, wellicht eerder een agenda op zijn computer-

pagina gezet. U kunt er naar kijken op www.victorparochie.nl. Uniek om met 

de computer de parochianen te benaderen, hetgeen de Grote Paus zaliger 

Johannes Paulus II reeds bepleitte. 

 

37-JAAR OUD IN 1934 OVERLEDEN TE DELFT! 
 

De Gist- en Oliefabriek te Delft –waar later de Calvéfabriek en Gist-Brocades 

is voortgekomen- was een zéér sociale werkgever, die zijn tijd ver vooruit was. 

Sociale huisvesting, kaartavondjes, een bridgeclub, georganiseerde atletiek,  

http://www.victorparochie.nl/
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alles werd door de fabriek geregeld. Het was bijna een genot om daar te 

werken. Men vormde één familie en men steunde elkaar zover men kon!  

 

Het is niet zo verwonderlijk dat veel VDH-en hier een aangename werkkring 

hadden. Zo ook was dat met Jacobus Arnoldus van der Helm: de in 1897 

geboren Rijswijker, zoon van Simon van der Helm (1858-1939) en Catharina 

Johanna van der Meer (1869-1932).  

In de afscheidsrede werd Jacobus als een goed werknemer herdacht. ,,Nimmer 

was hem iets te veel. Ook in de fabriek, waar hij op 4 juni 1934 zijn 12½-jarige 

jubileum vierde, zal men hem missen. Hij verrichtte zijn werkzaamheden met 

hart en ziel!” 

Hoe hij is overleden is ons niet bekend gemaakt. Wel dat de dood zéér 

plotseling kwam en na een korte ongesteldheid. 

 

En dan zien we iets zeer merkwaardigs! Het echtpaar Simon van der Helm-

Van der Meer telde 15 kinderen. En daarvan werkten heel wat zonen en 

aangetrouwden bij de Delftse fabriek. Allereerst de broer van de overleden 

Jacobus, Adrianus (1892-1960), die in de Gist zat evenals broer Johannes 

(1894-1967), die in de Oliefabriek werkte.  Verder zijn er nog twee zwagers 

werkzaam bij de Gistfabriek, namelijk De Vreede, de man van hun oudste zus 

Hendrika van der Helm (1890-1984) en Van der Zanden, de man van Adriana 

van der Helm (1896-1987). De drie broers zijn allemaal in 1919/1920 gaan 

werken bij de fabriek. Later zijn nog twee jongere broers bij de fabriek gaan 

werken! Men was officiëel fabrieksarbeider, doch binnen de fabriek wist men 

zich te bekwamen in allerlei functies. De één beheerde de zaagmachine op een 

onnavolgbare wijze en de andere had verstand van de techniek en electriek om 

de verschillende machines draaiende te houden. Op deze wijze was het de 

bedoeling van de fabriek om de mensen zoveel mogelijk voldoening te geven. 

Men had het simpele principe, dat als de arbeider het naar zijn zin had op zijn 

werk, dat hij dan ook lang zou blijven. Het liefst was het de bedoeling om het 

hele gezin te binden. Bij de fabriek zijn ook de gezamenlijke Kerstmaaltijden 

beroemd, waarbij de vrouw óók meekwam. 

 

De tijden zijn inmiddels behoorlijk veranderd! De zekerheid is verdwenen en 

de mensen voelen niet de geborgenheid bij hun werkgever. Angst voor 

onverwachts ontslag overheerst! Wat is het schitterend, dat we nog zó kunnen 

leren van vroeger. Het was in die tijd aantoonbaar zo slecht nog niet! 
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WIEN NEERLANDS BLOED ! 
 

 

Tot 1932 hadden we in Nederland twee elkaar bijna beconcurrerende 

volksliederen.  Het Wilhelmus, dat gericht was op de persoon van Willem van 

Oranje. En het Neerlands Bloed, dat meer gericht was op het  Nederlandse 

volk. De liederen werden naast elkaar gespeeld. Er bestond geen duidelijke 

regel of afspraak of voorkeur. Zoals gezegd, bejubelde het Neerlands Bloed, 

het volk met de woorden: 

 

Wien Neerlands bloed in d‟aders vloeit 

Van vreemde smetten vrij  

Wiens hart voor land en koning gloeit: 

Verheff‟de zang als wij  

enz 

 

Het lied Wien Neerlands bloed dateert uit de tijd dat we nog geen monarchie 

hadden. Datzelfde geldt voor het Wilhelmus, dat teruggaat tot de tijd, dat 

Nederland nog een stukje Duitsland was. Ook toen in 1815 de monarchie werd 

ingevoerd bleven tegenstellingen bestaan. In het zuiden vond men het 

Wilhelmus teveel het geuzenlied met welk doel het door Marnix van Sint 

Aldegonde mogelijk was geschreven. Niet dat het Wilhelmus alleen door 

orangisten werd gezongen. Nee, de scheidslijn liep door alle lagen van de 

samenleving. Koningin Wilhelmina werd op haar 25-jarig regeringsjubileum 

vorstelijk onthaald met het Wien Neerlands Bloed. De tekst van het Neerlands 

bloed werd trots door alle mensen meegezongen. En ook de koningin werd er 

behoorlijk in bejubeld. 

 

Kijken we naar landen om ons heen, dan zien we dat ook hier een verschil 

bestaat tussen verheerlijking van het volk (Duitsland, Frankrijk) of 

verheerlijking van de vorst (Engeland). Het -na lang aarzelen- wettelijk 

invoeren van het Wilhelmus duurde tot 10  mei 1932. Thans wordt het 

nauwelijks meer geleerd op school. Maar laten we niet vergeten, dat het 

wettelijk vaststellen van Amsterdam tot hoofdstad heeft geduurd tot 1980! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

De zomer had beter gekund, doch we 

hoeven hem niet slecht te noemen: erg 

veel regen is er niet gevallen en het 

was prima weer om een fietstocht te 

maken! De echte zonaanbidders 

moesten naar andere oorden, waarde 

temperatuur -zoals op het Iberisch 

schiereiland- tot grote hoogte klom en 

de bosbranden vele hectaren Natuur-

gebied in de as hebben gelegd. 

 

Voor vele Nederlanders was het 

schokkend te horen hoe corruptie 

hoogtij viert bij het Ministerie van 

Justitie. Een jong meisje verkracht en 

daarna gewurgd. Een meneer, die 1-1-

2 had gebeld, wordt aangewezen als 

dader en opgepakt. Geknoei met 

bewijsmateriaal is goed voor een 

gevangenisstraf van bijna 20 jaar.  

Een actualiteitenrubriek brengt aan 

het licht, dat Justitie  informatie over 

het DNA-profiel heeft verduisterd. 

Later is gebleken, dat de veroordeelde 

een bekentenis heeft afgelegd (en 

ingetrokken) na zware martel-

practijken. Zo werkt dat in Nederland! 

Maar het faillissement van onze 

Rechtstaat is al geruime tijd bekend. 

Altijd wijzend en kijkend naar het 

buitenland, gebeuren hier de 

vreselijkste zaken, die met de mantel 

der liefde worden bedekt. Ongetwijfeld 

is U nog bekend hoe de politiecorpsen 

met elkaar rollebollend over straat 

gingen in de Gooi- en Vechtstreek. We 

denken aan de dubieuze rol van 

agenten, die infiltreerden in malafide 

organisaties. Ze gingen verder dan 

toegestaan. Ook bestaan er nog immer 

vragen bij de moord op de volks-

politicus Pim Fortuyn, die door de 

milieuactivist, Folkert van der Graaf, 

zou zijn vermoord. Een zeer 

merkwaardig verhaal, wanneer men 

zich hierin verdiept. Er worden door 

experts veel vraagtekens bijgezet. Een 

oude spreuk luidt: Wanneer de vos de 

passie preekt, boer pas op je kippen! 

En inderdaad, die vos is de met het 

vingertje wijzende Nederlandse staat, 

die zich altijd onschuldiger voordoet 

dan ze werkelijk is.  

Vergeet niet, dat we nog steeds in 

oorlog zijn met Afghanistan, maar we 

hebben Irak, Libanon, de Balkan ook 

allemaal gehad. U weet wel de Balkan 

met die filmrolletjes, die niet 

ontwikkeld waren. En zo kunnen we 

wel verder gaan, maar wat helpt het 

de Nederlanders, onze eigen goede 

vaderlanders, die liggen te creperen in 

verzorgingstehuizen? De mensen, die 

met zuurverdiende monopolie-Euro‟s 

hun gas en licht moeten betalen. 

Schrijnende toestanden doen zich 

voor, waarover je niets hoort op de 

radio of leest in de krant.  

 

Gelukkig is er ons eigen Helm-Nieuws!  

Schitterend om te lezen is het verhaal 

van de geboorte van een 3-ling in het 

Zuid-Afrika van 1989. Maar met deze 

3-ling is wat byzonders aan de hand: 

leest erover! Ons openingsverhaal is 

een vervolg van een 90-jarige, die nu 

verhaalt over haar voorvader Van der 

Helm, nadat ze vorige keer nog 

vertelde over haar oma. Helaas de 

vrouw is in 2004 overleden. Het leven 

is zo betrekkelijk en de jaren vliegen! 



 

 

...Wat prachtig, dat een VDH van 90 jaar zich zoveel kan herinneren. Dat 

brengt de geschiedenis een stuk dichterbij! Zoals zij praat over haar oma uit 

1859-1937, die ze zich zo goed kan herinneren! En die schitterende foto‟s! 

Bravo VDH-en! Wel erg jammer, dat de vertelster van 90 jaar onlangs is 

overleden. Wat zou ze genoten hebben van haar bijdrage in Helm-Nieuws!… 

 

Petra van der Helm te Zwolle 

 

...Baie (byzonder) dankie vir die nuusbrief, dit was baie interesant. … Ek werk 

vir n argitek firma in Kaapstad. Ek is self nie n argitek, maar doen wel alle 

werk soos (zoals) tekening/ontwerpwerk…. 

 

Andy van der Helm te Kaapstad 

 

…In Rijswijk wonen we met 3 VDH-en in de straat! Maar nu zit mijn zoon op 

de Middelbare school te Delft  en zitten er nog 2 VDH-en bij hem in de klas! 

Kunt U uitzoeken of we allemaal familie van elkaar zijn en wanneer? Ik zelf 

sta in deel 7 van de familieboeken en een ander heb ik in deel 6 gevonden. Zijn 

we dan familie?… 

 

Rianne van der Helm te Rijswijk 

 

…Wat een leuk verhaal over Janus van der Helm, die zijn neef een verzorgde 

oude dag geeft. Eigenlijk moeten we in de familie voor veel meer 

saamhorigheid zorgen. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld, dat 

de familie elkaar hielp. Ik heb zelf ook mijn vader in huis genomen toen mijn 

moeder was overleden. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar in die 

verzorgingshuizen hebben ze geen leven! Dat kan je ze niet aandoen!… 

 

Kees en Annie van der Helm te Delft 

 

...Op het Nationaal Archief staan zeker 100 boeken van een F.J.A.M. van der 

Helm. Bent U dat? Ik wist niet wat ik zag. Allemaal historische bewerkingen 

uit de 16
e
 en 17

e
 eeuw! Volgens mij weten een heleboel VDH-en niet dat U 

zoveel werk verricht. U moet echt eens over Uzelf vertellen! 

 

Jeroen van der Helm te Leiden 

EIGEN MENING 
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WAT EEN 90-JARIGE WEET 

OVER HAAR VOORVADER 

DIRK VD HELM (1826-1913)   
  

 

Fokje Maria Eelkema werd in 1914 geboren in de sterk in opkomst zijnde 

havenstad Rotterdam. Haar opa en oma waren Henk Dekker (1858-1899) en 

Anna van der Helm (1859-1937). Dekker was afkomstig uit Amsterdam en 

Van der Helm had haar wortels in Kralingen, waar ze geboren was. Doch niet 

getogen. Het is een byzondere familie Van der Helm, waartoe deze Anna 

behoort. Een familie, die nog nazaten heeft, die de naam Van der Helm draagt, 

doch een tijdlang als uitgestorven werd beschouwd. Het moet gezegd worden: 

het voortbestaan van deze familie heeft aan een zijden draadje gehangen! En 

momenteel is de familiestamboom nog immer op sterven na dood. Een 

zorgenkindje, dat we goed in de gaten zullen houden! 

 

Anna van der Helm… 

 

We hebben in het vorige nummer van 

Helm-Nieuws met veel enthousiasme 

geschreven over de voorname en statige 

dame Anna van der Helm (<<zie foto); zij 

was de oma van Fokje Maria Eelkema, die 

leefde van 1914 tot 2004. Ze overleed in 

Canada -eigenlijk onverwacht, na het 

krijgen van een beroerte- op 90-jarige 

leeftijd, kort nadat ze haar verjaardag had 

gevierd en haar kinderen en kleinkinderen 

had gezien en gesproken. Deed ze in het 

vorig nummer een interessant historisch 

boekje open over haar oma Anna van der 

FOKJE (1914-2004) VERTELT OVER DIRK 
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Helm (1859-1937) in dit artikel laten we haar postuum aan het woord over de 

ouders van haar oma Anna van der Helm: Dirk van der Helm (1826-1913) en 

Maria van Meurs. Het is een verhaal, dat middels overlevering tot ons is 

gekomen. Fokje werd geboren in 1914, terwijl haar overgrootvader overleed in 

1913. Hij overleed te Amsterdam; zij werd geboren te Rotterdam. Pas op latere 

leeftijd heeft ze horen praten over haar overgrootvader, die haar erg 

fascineerde. Ze heeft gevraagd aan haar moeder en oma om zoveel mogelijk te 

vertellen over deze Dirk van der Helm.  

Dirk en zijn dochter Anna hadden een goede relatie met elkaar. Na het 

overlijden van de man van Anna, hielp de toen 73-jarige Dirk met de 

opvoeding van het gezin. Op deze toevallige wijze van samenzijn, kenden 

Anna en vader Dirk elkaar door en door. En zo kon ook Anna haar verhalen 

overleveren aan haar dochter Maria en haar kleindochter Fokje. 

 

De patriarch Dirk van der Helm… 
 

Dat er in de familie aan een voorvader Dirk de bijnaam ,,de Patriarch” werd 

gegeven, verraadt al een klein beetje de belangrijkheid van deze man in de 

familie. Hij was de spil waar de familie omdraaide. Voor problemen kwamen 

vooral zijn dochters bij hem aankloppen. Vader weet raad, zo heette het in die 

tijd! En dat klopte ook in de meeste gevallen. Hij straalde een wilskracht uit en 

gaf  je de overtuiging, dat hij alles wist. Hij was voor de duvel niet bang. Je 

kan hem zeker het predicaat eigenzinnig geven. Recht door zee, ging hij op 

zijn doel af. Het was een sterke man, zowel van karakter als van lichamelijke 

krachten. Geen wonder, dat hij zo geliefd was bij zijn kinderen, die altijd tegen 

hem aan konden leunen.  

Voor mensen, die een boosaardige inborst hadden, was Dirk hard en 

meedogenloos. In dat geval was het een man, die je maar beter niet op je pad 

kon tegenkomen. Zijn stevige, zware handen en zijn uitdrukking in zijn gelaat, 

gaven aan, dat hij met beide benen stevig op de grond stond en wel een stootje 

kon hebben. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds zelfverzekerder. Wat 

ook een bepaalde uitstraling gaf, was het onvergetelijke calotje, dat hij droeg. 

Een hoofddeksel, dat weg heeft van de muts, die je vaak tegenkomt bij 

vooraanstaande bestuurders in Indonesië. Het beroemde calotje, was bij de 

familie iets, dat bij (groot)vader paste. Het versterkte zijn uitstraling, doch daar 

had Dirk zelf geen behoefte aan. Het paste gewoon bij hem, evenals zijn baard. 

Het maakte hem inderdaad tot de patriarch, zoals hij in de nabije familie werd 

gezien. Een man, die zittend op zijn vaste stoel, kon oordelen en adviseren, die 
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kon zwijgen en kon opspelen. Die hard kon zijn, wanneer optreden vereist 

werd. Met mildheid had hij meer moeite. Zachte heelmeesters maken stinkende 

wonden, dus een zalvende vinger kon je van hem niet verwachten. Dat hoorde 

gewoonweg niet bij zijn karakter. Daar was hij teveel Van der Helm voor! 

 

 

zijn leven… 

 

Dirk werd -bijna 

200 jaar geleden!- in 

1826 geboren te 

Delfshaven als zoon 

van Jacob van der 

Helm (1800-1856) en 

Catharina Mensink. 

Vader Jaap was 

loodwitmakersknecht  

en werd later molenaar, wat hij tot zijn dood in 1856 is gebleven. Molenaar en 

loodwitmaker zijn overigens goed met elkaar te combineren. Een 

loodwitmaker is een bereider van een wit poeder, dat vooral tot de 20
e
  eeuw 

gebruikt werd bij schildersverf. Het bestond uit de bestandelen: lood, 

paardenmest en azijnzuur.  

In 1826 huwde Jaap met de zes jaar jongere Catharina Mensink. Het huwelijk 

was een “moetje”,  wat op zich niet zo byzonder is, doch in dit geval was 

Catharina reeds 7 maanden zwanger en nog minderjarig ook bovendien. Wilde 

Jaap zijn verantwoording voor het kind niet aanvaarden? Was de liefde nog 

niet voldoende gegroeid? Of hadden Catharina‟s ouders moeite om 

toestemming te verlenen tot het huwelijk. Jaap van der Helm was toch van 

goede huize en hij was op school geweest en kon lezen en schrijven, zoals 

blijkt uit zijn handtekening. Zouden ze niet trouwen, dan zou Catharina 

bevallen van een onwettig kind. Daar hadden de ouders van Catharina ook 

geen zin in. Dus 20 dagen na haar 20
e
 verjaardag vond het huwelijk plaats en 

precies twee maanden na hun huwelijk in 1826 zette Catharina Mensink  te 

Delfshaven zoon Dirk op de wereld.  

Daarna volgde nog Jacoba (1828) en Geertruida (1829). Bij het overlijden van 

Jaap in 1856 werd uitdrukkelijk in de overlijdensacte genoteerd, dat hij 

behalve zijn vrouw ook nog drie  meerderjarige kinderen nalaat. Een voor die 

tijd niet bepaald groot gezin! Dirk trad met zijn beroep in de voetsporen van 

Dirk van der Helm, de patriarch van de familie. 
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zijn vader Jaap en werd ook loodwitmakersknecht. Het gezin verhuisde 

regelmatig. We noemen plaatsen als Schiedam, waar de familie van origine 

vandaan kwam en voorts Delfshaven, Kralingen en Hillegersberg. 

 

 

 

 

 

*handtekening Jacob (Jaap) van der Helm (1800-1856) 

 

Een nieuwe wereld… 

 

In 1865 verhuisde Dirk met zijn gezin naar Amsterdam, dat was negen jaar na 

het overlijden van zijn vader Jaap. In Amsterdam komen de laatste twee 

kinderen ter wereld: Dirk (1867) en Jan (1870). De eerste van hen zorgde voor 

nageslacht en de laatste overleed twee weken na zijn geboorte. 

 

Eerder had Dirk, die in 1854 te Rotterdam was gehuwd met Maria van Meurs, 

de volgende kinderen uit zijn huwelijk:  

1. Jacob (1854), 2. Anna (1855-1856), 3. Catharina (1857), 4. Anna (1859),  5. 

Jacoba Willemina (10 maanden oud),  6. Jacob 7. Willemina (1865). 

 

 

 

 

 

*familieportret: 

de ,,patriarch” te midden van 

enkele van zijn kinderen en hun 

kinderen. 

Links bovenste regel: dochter 

Anna (1859-1937), de 

,,patriarch”, Bartele Eelkema, 

gehuwd met Maria Dekker, zoon 

van Henk Dekker en Anna van 

der Helm; 
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Onder: Maria en Rika Dekker, beiden kinderen van Henk en Anna van der 

Helm. 

De verhuizing naar Amsterdam had veel voeten in de aarde voor het gezin 

van Dirk en Maria. Ze moesten allereerst voor nieuwe huisvesting zorgen en 

Dirk ging op zoek naar werk, dat hem een beetje lag. We zien hem werken als 

machinist, hetgeen van alles kan betekenen. In de familie gaat het hardnekkige 

verhaal, dat hij werkzaam was in de walvisvaart en dus mogelijk machinist 

was op een zeewaardige boot. Het beroep van machinist valt natuurlijk overal 

uit te oefenen en het is heel goed mogelijk, dat hij werkzaam was bij de kort 

tevoren opgerichte spoorwegen.   

 

Dirk is medio 1876 als 50-jarige naar Delfshaven teruggekeerd om 

vervolgens eind 1877 weer naar Amsterdam terug te keren. Daarna heeft hij 

deze stad niet meer verlaten.  

Ook zijn moeder Catharina Mensink woonde bij hem te Amsterdam. De 

zorgplicht voor de familie bleek groot. Bijna groter dan gemiddeld, ook voor 

die tijd. Eerst drukte de last van de verzorging van zijn moeder op zijn 

schouders en toen zij was overleden, nam hij in 1899 bij het overlijden van zijn 

schoonzoon, de opvoeding van deze nagelaten kinderen mede op zich. Hij liet 

zijn –al vroeg weduwe geworden- dochter Anna duidelijk niet in de steek. 

Vader was de spil van de familie, waar alles omdraaide. Dat komt niet zoveel 

voor. Meestal draait alles om de moeder: we kunnen zeggen dat Dirk zijn tijd 

ver vooruit was.  

Het was een sociaalvoelend mens bij wie je altijd aan kon kloppen. Het is dan 

ook niet zo verwonderlijk dat deze man nog steeds geliefd is bij zijn 

nabestaanden. De verhalen zijn middels overlevering bekend. Het grote aantal 

foto‟s, dat er van hem is gemaakt, spreekt ook boekdelen. De opvoeding van 

zijn kinderen was voorbeeldig. Eén van zijn kinderen heeft het beroep van 

machinist overgenomen. Het is de in 1867 geboren Dirk. Uitgerekend van deze 

zoon zijn momenteel nog enkele nabestaanden bekend, die de naam Van der 

Helm nog dragen en nog immer woonachtig zijn te Amsterdam! 

 

WORDT LID VAN HELM-NIEUWS! 

stort € 10,- op giro 63.24.78 voor een jaarabonnement 

(ook leuk om cadeau te geven!) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door aan 

Helm-Nieuws!  U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te houden! 

 

GEBOREN 
-Te Utrecht is Marise Rebecca Willemina (zie 

foto) op 21 mei geboren als dochter van Mireille 

Parzer en Peter van der Helm (deel 8). De broertjes 

Mathijs (4) en Sébastien (3) zijn erg blij met de 

geboorte van hun zusje. 

-Uit Zoetermeer is een geboortekaartje gekomen, 

dat melding maakt van de geboorte van Nina 

Lianna Francina Visser op 19 juli. Ze is een 

dochter van Saskia van der Helm (deel 8) en Jaap 

Visser. Behalve de ouders, stuurden ook de trotse grootouders een 

geboortekaartje. Ze vertellen ons verheugd te zijn met hun 2 kleinzonen en hun 

ene pasgeboren kleindochter.  

-Bram Dappers is op 22 juli te Oss geboren als zoon van Bart Dappers en 

Cynthia van der Helm. Ook dochtertje Daphne (2004) heet haar broertje 

welkom. De 34-jarige Cynthia is overigens een dochter van Frans van der 

Helm (deel 7) en Clazien van der Helm (deel 6).  

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
-er zijn geen huwelijken óf huwelijksjubilea bij 

ons binnengekomen 

 

OVERLEDEN 
 

-Te Waalre is op 3 juni overleden Reiniera 

Wilhelmina Arnoldina (Reinie) van der Helm 
(deel 6) in de leeftijd van 74 jaar en 16 dagen. 

Reinie was bijna 50 jaar getrouwd met Henk 

Hazelzet en ze hebben samen zes kinderen grootgebracht. Een ongeneeslijke 

ziekte maakte een einde aan hun samenzijn. Reinie was gek op bloemen, wat 

op de foto ook te zien is. 

BURGERLIJKE STAND  
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-Te Hoorn is op 14 juni overleden Dieuwertje van der Helm. (deel 3) Zij is 81 

jaar geworden en was sinds 1991 weduwe van Pieter Koopmans. (1914-1991) 

-In de leeftijd van 69 jaar is te Heinkenszand op 15 juni overleden Johanna 

Josephina Vos, in haar leven toegewijde echtgenote van Stephanus van der 

Helm (deel 8) en liefhebbende moeder van Anita (46), Steef (44) en Richard 

(39). 

-Op 1 juli is in de leeftijd van 79 jaar overleden te Berkel en Rodenrijs Maria 

Klazina Buijing. Ze was sinds 25 maart 2003 weduwe van Leen van der Helm 

(deel 7) met wie ze ruim 55 jaar getrouwd was. 

 

 

Met sommige delen van de wereld heb je niet iedere dag contact. Ofschoon 

er toch overal op de aarde Van der Helm-en rondzwerven en hun thuis hebben 

gevonden, is het voor ons niet altijd mogelijk deze uitheemse VDH-en in kaart 

te brengen. Soms gaat een VDH zélf op eens op zoek naar zijn wortels en komt 

dan bij ons terecht. Dat was ook het geval met Andy van der Helm uit 

Kaapstad, die via mijn nichtje Jacqueline bij Helm-Nieuws terecht kwam!  

 

Het was ons al geruime tijd bekend, dat er VDH-en naar Zuid-Afrika waren 

geëmigreerd. Sommige rechtstreeks vanuit Nederland, anderen via Rhodesië, 

welk land thans de naam draagt van Zimbabwe. Het is een reislustige familie, 

wiens voorouders te vinden zijn in deel 7. Een andere keer zullen we schrijven 

over deze familie, doch laten we ons nu beperken tot de drieling, die te Zuid-

Afrika in 1989 is geboren. 

 

De drieling… 

 

Een tweeling is geen alledaags verschijnsel, een drieling nog minder én een 

drieling die in twee dagen tijd ter wereld kwam is een grote uitzondering, die 

GEBOREN IN 2 OPEENVOLGENDE DAGEN! 

UNIEK GEBEUREN: 
Een VDH-drieling in het Zuid-Afrika van 1989! 
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vreemd genoeg nooit de Zuidafrikaanse pers heeft gehaald, doch in ieder geval 

wel Helm-Nieuws, zei het na 15 jaar! 

 

Wat is namelijk het geval. Theo van der Helm, die in 1952 te Witbank (Zuid-

Afrika) was geboren en zijn Duitse vrouw Cathrin Glage, waren in 1984 met 

elkaar getrouwd te Hamburg. Vervolgens kregen zij daar de kinderen Leo (20), 

Finn (19), Mara (18) en toen besloten ze naar Zuid-Afrika te gaan, waar de 

ouders van Theo woonden en zijn broers en zus. Ze kwamen terecht in 

Kaapstad, waar ze een plezierig huis hadden. Het gezin bestond reeds uit drie 

kinderen, doch er kondigde zich spoedig een nieuwe zwangerschap aan. 

Cathrin bleek een drieling op de wereld te gaan zetten. Toen het moment daar 

was, ging ze naar het ziekenhuis, waar Sven op 13 september 1989 werd 

geboren. Dat was vóór 12 uur ‟s nachts. De andere kinderen kwamen over 

twaalven tevoorschijn. Dus de volgende dag voor de ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand. Het ging hierbij om dochter Sabina en zoon Jens.  

 

Dus twee van de drie kinderen op 14 september en één op de avond ervoor! 

Er zijn nog enkele overige details. De twee jongens zijn een 

eeneiige tweeling en Sabina kwam er als extraatje bij!  

Overigens verliet moeder Cathrin alweer op de derde dag de 

kliniek en mocht gezond en wel met de kinderen naar huis. 

De drieling is onlangs dus 16 jaar geworden en ze maken het 

uitstekend.  

Het gezin van Theo (<<<< zie foto) en Cathrin bestond op 

eens uit 6 kinderen! Dat was wel even wennen. De ouders 

van Theo en Cathrin vonden het prachtig en waren erg 

enthousiast. Ze hadden er geen woorden voor. Maar ze 

begrepen ook dat deze 3-ling toch een zware belasting moest betekenen voor 

het hele gezin!  

En toch ging het leven door! De kinderen gingen naar school en Cathrin 

zorgde voor het eten; Theo was vaak op de racefiets te vinden. Doch de zes 

kinderen waren leuk en Theo hield van kinderen. Dus het verbaasde niemand, 

dat in 1996 Björn werd geboren. Dat was 1996. Het echtpaar zat in de kracht 

van hun leven. Ze zouden zo‟n mooie toekomst tegemoet gaan, maar toen 

kwam het ongeluk. Het vreselijke ongeluk vlak voor de verjaardag van de 

drieling!  
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Drama… 

 

Theo verliet het huis op de fiets en zijn vrouw wuifde hem uit. Zoals het 

verhaal gaat is hij op een ochtend vlak voor zijn huis tegen de achterkant van 

een wagen aangereden. Toen de chauffeur optrok sleurde hij Theo niets 

vermoedend nog enkele meters mee. Kort daarna is hij te Johannesburg 

overleden. Vrouw en zeven kinderen achterlatend, waarvan de jongste pas een 

jaar tevoren was geboren! Het was een drama.. Cathrin was weduwe geworden 

met 7 kinderen en dat op een leeftijd van 39 jaar! Het was dan ook niet zo‟n 

slecht idee om terug te gaan met de kinderen naar Hamburg, waar haar ouders 

haar hebben opgevangen. Inmiddels is het drama alweer 8 jaar geleden en de 

kinderen worden groter en groter, zoals op de foto is te zien. De kinderen met 

hun moeder Cathrin. Vreselijk, dat die goedaardige Theo het niet meer heeft 

kunnen meemaken. Hij was volgens iedereen een mens met een hart van goud. 

Hij hield van dieren en kinderen en dat zegt genoeg. Zijn moedige vrouw 

Cathrin heeft hoogtepunten gekend en dieptepunten, maar ze heeft het gered 

om de  kinderen als goede VDH-en op te voeden en dat is heel wat!! 
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MASSAAL KOPEN VOOR KINDEREN! 
BOEKEN VDH-ENCYCLOPÉDIE RAKEN UITVERKOCHT… 

NIEUWE OPLAGE ZAL NIET VERSCHIJNEN! 
 

 

Na het al geruime tijd uitverkocht zijn van het boeiende deel 5 van de familie-

encyclopédie, dreigt ook voor de overige delen niet meer aan de vraag te 

kunnen worden voldaan. Dat is jammer voor de vele VDH-en, die achter het 

net zullen vissen! Momenteel is de voorraad van boeken van deel 3 een 

kritieke fase ingegaan. Ook deel 1 loopt de laatste maanden sneller dan 

verwacht. 

 

kinderen – nieuwe generatie 

 

Het is duidelijk, dat steeds meer leden nog wat extra familieboeken bestellen, 

omdat ze hun inmiddels groter geworden kinderen graag een exemplaar van 

hun familie cadeau willen doen! Kinderen, die het huis aangaan, beseffen maar 

al te goed de waarde van de stamboom. Het hebben van een stamboom is erg 

in trek, doch het hebben van een familieboek is helemaal zéér gewild!  

 

Tot voor kort waren de boeken altijd wel leverbaar, doordat de voorraad goed 

beheerd werd, doch daar is de laatste tijd verandering in gekomen. In een 

sneltreinvaart worden de boeken verkocht. We houden het principe aan ,,wie 

het eerste komt, wie het eerste maalt”! Maar we vinden het sneu als U Uw 

familie, die onbekend is met deze boekenserie, zal moeten teleurstellen. 

Datzelfde geldt voor Uw kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en noem maar 

op! 

De delen 6, 7 en 8 staan bekend om hun grote historisch bijdragen en 

anecdotes.  Verhalen, die van vader op zoon middels overlevering voor ons 

bewaard zijn gebleven. Natuurlijk is er de mogelijkheid deze boeken altijd bij 

de Koninklijke Bibliotheek te raadplegen, doch men beseft steeds beter, dat het 

belangrijk is een boek van je eigen afstamming zelf in huis te hebben!  

Op de flap van de achterpagina kunt U lezen, hoe U Uw eigen boek moet 

bestellen. Weet U niet welk deel U moet hebben, neem dan contact met ons op. 

Weest U er snel bij! 
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-Op 17 september was het feest in Schipluiden, waar kapper Leo van der 

Helm vierde, dat hij 25 jaar geleden begon met een eigen bedrijf. Ofschoon hij 

vanaf 1968 kapper is, kreeg hij op zijn 29
e
 in 1980 de kans om voor zichzelf te 

beginnen. Aanvankelijk te Nootdorp, doch sinds 1996 heeft hij zijn kapsalon 

gevestigd te Schipluiden. Kapsalon ,,Lejo” is daar in de loop der afgelopen 

jaren een begrip geworden. Heel wat hoofden zijn er door zijn handen gegaan 

en dat heeft hem heel wat tevreden en vaste klanten opgeleverd.  

Het jubileum werd gevierd voor iedereen middels een ,,open huis” van 11.00 

uur tot 15.00 uur. 

-Te Wolvega in Zuid-Oost Friesland is autobedrijf G. van der Helm de 

verkoper voor het automerk Kia. Een tamelijk onbekend merk, dat toch al zo‟n 

tien jaar in Nederland te koop is. En dat we ook regelmatig op de TV kunnen 

zien bij de STER. 

-Alex van der Helm (33, zie foto>>) is werkzaam bij de TU 

te Delft, waar hij in 1998 is afgestudeerd. Inmiddels heeft hij 

vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van 

drinkwater, waarbij het gaat over het vervoer van drinkwater 

tot het zuiveren van drinkwater en alle andere onderzoeken 

om de efficiëntie tot levering van een goede kwaliteit te 

vergroten. 

-Willen de Van der Helm-en die hun abonnementgeld via internet overmaken 

hun naam en adres er extra bij vermelden! Dit wordt namelijk niet 

automatisch door de giro of bank gedaan.  

-Van der Helmen schijnen iets met water te hebben. Ook Ruud van der Helm 

(30), gestudeerd te Delft, werkzaam bij de Unesco, aanwezig in 2000 bij het 

tweede Wereld Water Forum en alweer geruime tijd wonende te Parijs is 

onderzoekslid geworden van het Franse Instituut voor bosbeheer en 

waterbeleid. 

-Anita van der Helm is sedert 1999 de oprichtster/eigenaresse van DM (direct 

marketing) Company in Den Haag. Zij verkent de markt en onderzoekt of er 

klanten te vinden zijn voor een bepaald product. Men werkt vanuit huis en de 

opleiding van het personeel variëert van geen tot universitair. Zo is Anita‟s 

bedrijf ook betrokken bij het versturen van gericht reclamedrukwerk, naar een 

geselecteerd adressenbestand. Ook bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om 

via e-post een gerichte reclamecampagne te organiseren en de mogelijk 

geïnteresseerde candidaten op deze wijze te benaderen. 

ALLERLEI 
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WAAROM HAD VDH TELEFOON IN 1915! 

 
Een telefoon in 1915 was niet voor de gewone man. Het was de notaris, het 

raadhuis, een arts, sommige hotels en een enkele fabrikant, die een 

abonnement hadden op dit telecommunicatiemiddel. Pas in de jaren 50 van de 

vorige eeuw, gingen de aansluitingen van de telefoon in een rap tempo. De 

invoering van de telefoon heeft dus vele generatiën geduurd. Hoe anders is dat 

met de computer gegaan! De verspreiding van de techniek gaat steeds sneller! 

 

Hermanus van der Helm was in 1915 reeds de huurder van een toestel. In een 

landelijke telefoongids staat hij onder zijn woonplaats Wassenaar genoteerd 

met nummer 39! Dat geeft wel aan hoe weinig mensen een telefoon konden 

betalen en hoe lang het zou duren, eerdat de telefoon ingeburgerd zou worden. 

Waarom had deze VDH telefoon? Van wie verwachtte hij een belletje? 

 

Het antwoord op deze vragen wordt deels gegeven in het telefoonboek. Van 

der Helm is namelijk timmerman en aannemer en in die hoedanigheid kan hij 

het modernste communicatiemiddel van die tijd goed gebruiken! Daar komt 

bij, dat Herman jong en dynamisch was. Hij was van 1896, dus nog geen 20 

jaar! En enthousiast stortte hij zich in het avontuur van ondernemer-

timmerman. Een avontuur, dat hem op zijn jeugdige leeftijd een goed les heeft 

opgeleverd. Als zoon van Adrianus van der Helm en Maria Rozier, was zijn 

vader ook al avontuurlijk bezig met een bioscoop in de Leidse 

Haarlemmerstraat na eerst metselaar te zijn geweest. We hebben over deze 

bioscoophouder eerder uitgebreid geschreven in Helm-Nieuws. 

Het is wel duidelijk: het ondernemen, zat vader en zoon duidelijk in het bloed! 

Ook zien we dat opa Van der Helm timmerman was en tevens winkelier, zij 

het op het platteland van Stompwijk. 

 

Maar och, wat trof Herman het slecht. Zijn Wassenaarse handel, inclusief 

telefoon waren wat te hoog gegrepen. In 1920 woont hij weer bij zijn ouders 

aan de Nieuwe Rijn 110 te Leiden. In dat zelfde Leiden zette zijn 22-jarige 

vrouw Hendrika Draaisma een kind ter wereld. Voor Herman is het uit met 

het avonturieren. Hij moet serieus werken om vrouw en kroost te onderhouden. 

Geen tijd meer voor vermelding in het telefoonboek, maar een stapje terug!  
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HOE GOUD WAS DE GOUDEN EEUW? 
 

 

In de geschiedenisboeken is de term Gouden Eeuw bestemd voor de 100 

jaren, die liggen tussen 1600 en 1700. Het gaat hier echter wel alleen om 

Holland en niet om heel Nederland. Ook in België was de gouden eeuw 

bijvoorbeeld een eeuw eerder, toen de grote plaatsen Brugge en Gent een 

vooraanstaande plaats innamen. Maar we moeten ons toch in bescheidenheid 

eens afvragen, hoe goud was die eeuw nu? Het is de eeuw van het rampjaar 

1672, waarin de ons omringende landen Holland aanvielen. De moord door het 

gepeupel, aangespoord door de familie Van Oranje op de gebroeders De Wit in 

dat zelfde jaar. En eerder, die eeuw, was de grote staatsman Van Oldebarnevelt 

–na vele jaren trouwe dienst voor het vaderland- door de Oranjes om zeep 

geholpen. Verder denken we aan de vele keren, dat er pest uitbrak in die eeuw, 

waarbij vele duizenden de dood vonden. En we willen ook vermelden de vele 

keren, dat Holland zijn strijd met de zee verloor en door zware noordwester 

stormen de dijken het begaven, vooral die rond de Zuiderzee. Voorts kunnen 

we nog melden, dat in de Gouden Eeuw Katholieken, Remonstranten en 

andere afwijkende geloven in het Calvinistische, oh zo tolerante Holland 

verboden waren(!), zodat een ruime meerderheid van de bevolking buiten 

spel stond en overheerst werd door een minderheid van Regenten en patriciërs. 

 

Inderdaad, wanneer er geschreven wordt over de Gouden Eeuw, dan gaat het 

om puur geldelijke rijkdom, die hoofdzakelijk afkomstig is uit opbrengsten van 

de V.O.C. Ook toeleveringsbedrijven hadden hier geldelijk voordeel bij. Denk 

aan houtzagerijen, zeilmakers, huizenbouwers, bouwers van pakhuizen, zowel 

hier als in de Oost. Het is duidelijk, dat het hier gaat om de welstand van een 

handje vol mensen, dat geprofiteerd heeft van deze gouden eeuw. Op het 

platteland ging deze eeuw zonder goud aan de meeste mensen voorbij. Het zijn 

vooral de Amsterdamse kooplieden, die zich verrijkten. Zij, die binnen de 

grachtengordel woonden en waar thans de Nieuwe Rijken  en Machthebbers 

te vinden zijn. De gewone man heeft gedurende de Gouden Eeuw geen enkel 

financiëel voordeel beleefd. Misschien dat de aanhangers van de onderdrukte 

godsdiensten, gedwongen waren tot meer saamhorigheid! Dat is goud waard!  

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Kerstmis 2005, weer een jaar voorbij! 

Een jaar met vreugde en verdriet. 

Ieder mens heeft afgelopen jaar zijn 

eigen momenten gekend van triestheid 

en blijheid. Misschien denkt men aan 

een mooie vacantie, misschien denkt 

men aan het verlies van een dierbare. 

Twee geheel verschillende zaken, die 

we in ons simpele leven maar al te 

vaak tegenkomen. We moeten ons 

berusten in wat ons gegeven wordt, 

zoals de grote Paus Johannes Paulus 

II ons heeft laten zien in zijn leven. 

Een voorbeeld voor jong en oud! 

Een jaar is weer voorbij. We zijn 

allemaal weer een jaar ouder 

geworden. We maken de balans op. 

We kijken naar onze leeftijd. Hebben 

we bereikt, wat ons voor ogen stond? 

Zijn we tevreden? Kunnen we ons 

leven accepteren zoals het is? Door de 

reclame wordt ons vaak een zulk 

andere wereld voorgespiegeld, dan hij 

in werkelijkheid is. Reclame, maakt 

ongelukkig en ontevreden! 

 

Onze samenleving staat komend jaar 

grote veranderingen te wachten. Het 

zijn uitdagingen, waar niemand om 

heeft gevraagd. Veranderingen, die 

afkomstig zijn vanaf het Binnenhof, 

waar een clubje mensen zetelt, dat 

geen idee heeft van wat er leeft in onze 

samenleving. 

Is de wereld werkelijk gebaat bij een 

nieuw zorgstelsel? En waarom worden 

de mensen zo laat voorgelicht? Om 

ons heen zien we de vaste lasten 

toenemen.Wie vraagt daarom?En wat 

staat ons nog meer te wachten. Een 

hele wereld vol onzekerheid! We horen 

over het sluiten van vele postkantoren. 

We hebben de privatisering van de 

spoorwegen, de gemeentereiniging, het 

gas en licht. Let wel: privatisering 

betekent, dat er voortaan bijna 20% 

BTW moet worden betaald! De euro 

en het kunstmatige Europa blijven 

rampzalig. Het schept vreugde, dat de 

Nederlandse bevolking massaal NEE 

heeft gezegd in het referendum over de 

Europese grondwet! 

 

Overal op de wereld, denken we aan 

het gebeuren in Bethlehem, 2000 jaar 

geleden. Een onschuldig kind geboren 

in een stal. Een gewenst kind, dat later 

aan het kruis zou sterven. Een bemind 

kind, dat niet begrepen werd. 

Hoeveel kinderen zijn er ook heden 

nog onbegrepen? En hoe gaan we met 

ze om? Mijden we ze? Laten we ze in 

hun kamertje achter de computer 

chatten in hun fantasiewereld? Een 

kind vraagt om Liefde. Liefde vereist 

opvoeding. Liefde is geen simpel  

afschuifsysteem, dat kinderen dwingt 

te computeren. Onze jeugd verdient 

aandacht en liefde, maar ook 

correcties! Zeker géén toegeeflijkheid, 

die de gevaarlijke basis vormt voor 

hebberigheid, jalousie en eenzaamheid 

voor de volgende generatie. 

Eenzaamheid mag nooit bestaan! Deze 

dagen, gaat een speciale groet uit naar 

allen, die alleen zijn, die verlaten zijn, 

die ziek zijn.  Wie waakt over deze 

mens in dit ik-tijdperk? Ziet: de stal te 

Bethlehem. Het kindje. Ziet het 

voorbeeld, waarnaar we moeten leven:  

Christus natus est, venite adoremus!   



 

 

...Kunt U nog kijken of er ergens een exemplaar van deel 5 te vinden is? Ik wil 

graag dat deel hebben om de oudste generatiën van mijn familie te kennen! 

Mijn ouders hebben me nooit verteld, dat Helm-Nieuws bestond! Ik ben het pas 

enkele jaren geleden bij mijn tante tegengekomen. Inmiddels heb ik nu wel 

deel 8, maar ik wil veel verder lezen over mijn alleroudste voorouders. En nu 

het boeiende deel 5 uit 2000 uitverkocht is, vist mijn generatie achter net net 

bij de familiegeschiedenis!... 

 

Mike van der Helm te Hoorn  

 

… Weet U dat je onze familie overal in de wereld tegenkomt? Ik heb de 

vreemde gewoonte om altijd in telefoonboeken te kijken als ik op vacantie ben 

in het buitenland. De ene keer staan we bij de V bij Vanderhelm en de andere 

keer zoals in Nederland bij de H. Het is wel leuk om je eigen familienaam 

tegen te komen!... 

 

Cindy van der Helm te Assen 

 

…Laatst kocht ik een keuken en kwam bij een winkel in Den Haag terecht, die 

Van der Helm heette. We raakten aan de praat over de familienaam. Kunt U 

zeggen of we familie van elkaar zijn?... 

 

Familie Kees-Jan van der Helm te Den Haag 

 

…Kunt U niet wat meer schrijven over VDH-en, die nu leven? Al die talrijke 

familieleden, die hier eeuwen geleden hebben gewoond ken ik toch niet. Of ze 

nu slager of slachter, meubelmaker of stoelpootdraaier zijn geweest! Zelf speel 

ik voetbal en kom op het veld nog wel eens VDH-en tegen. Volgens mij heb ik 

al heel wat leden opgegeven, klopt dat? Het is altijd een leuk onderwerp om te 

kijken of je familie bent. De meeste VDH-en, die ik tegenkom op het veld zijn 

best wel lang, klopt dat? (Ik ben 190). Zijn ze allemaal lang? 

 

Coen van der Helm te Leidschendam 

 

…Ik ben verhuisd, maar ik kan niet zonder HN, dus stuurt U het gauw toe!! 

 

Mw Ammerlaan-Van der Helm te Voorschoten 

EIGEN MENING 
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HOE GEËMIGREERDE VDH-EN 
VAN ZUID-AFRIKA TOT NIEUW-ZEELAND 

 DE KERST VIEREN!   
  

 

Wanneer in onze regionen de mysterieuze donkere dagen van de Kerst zijn 

aangebroken, is het haast onvoorstelbaar te 

bedenken, dat men aan de andere kant van de 

wereld zijn badpak aantrekt en prinsheerlijk ligt te 

bakken in de zon!  

En toch wordt ook dáár de Kerst gevierd. Een bijna 

onwerkelijke gewaarwording. Dit gekerstende 

Germaanse lichtfeest, dat we hier zo aanvoelen als 

het feest, waarin het Licht letterlijk wordt geboren, 

terwijl de Natuur in zijn diepste rust de winterjas 

heeft aangetrokken. Elders in de wereld, ligt de nadruk van de Kerst duidelijk 

vooral op de overdrachtelijke betekenis van de geboorte van het Licht:  de 

blijde en langverwachte geboorte in de stal van Bethlehem. 

 

In dit artikel laten we familieleden aan het woord, die hun heil hebben 

gevonden in andere delen van de wereld. Vaak zijn ze vele jaren geleden 

vertrokken met de boot met het idee nooit meer terug te komen. Vaak 

ontroerende taferelen bij het afscheid, dat aanvankelijk definitief leek te zijn. 

Door het gemak, waarmee men tegenwoordig per vliegtuig afstanden 

overbrugt en waarmee men via Internet met elkaar kan communiceren, bestaan 

er nauwelijks afstanden meer. 

 

Nieuw-Zeeland… 
 

Ze missen Nederland niet echt. Na 48 jaar wonen in Nieuw-Zeeland is 

KERSTMIS 2005
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Nederland een stukje buitenland geworden en heimweegevoelens zijn er niet. 

Ze genieten van de ruimte in een klein plaatsje op 15 km afstand van de 

hoofdstad Wellington. Rond de Kerst is het nog geen hartje zomer, dat is meer 

in januari/februari, maar de temperaturen zijn al behoorlijk hoog! Het klimaat 

is heerlijk en rond de Kerst is er weinig te bespeuren, dat aan een romantisch 

Europees Kerstfeest doet denken. Zeker, men doet aan lekker eten! Maar er is 

eigenlijk altijd wel een reden te vinden om weer eens lekker uit te pakken! Een 

echte Kerstsfeer hangt er niet, maar dat heeft alles te maken met het klimaat. 

Het is anders. Er is geen lengen van dagen. Het bezoek aan de kerk vindt 

steeds minder plaats en als het dan gebeurt, is het op Kerstavond. Op deze 

wijze heeft men de volgende dag alle tijd om cadeautjes uit te pakken, die 

allemaal onder de prachtig versierde Kerstboom liggen.  

Tina (1934) en Henk (1930) hebben graag veel cadeautjes onder de boom: 

soms wel 10 geschenken per persoon. In het dorp, is er wel iets byzonders te 

zien. De 100 huizen, die er staan hebben allemaal wel verlichting in of rond het 

huis. Soms wat bescheiden, soms een waar lichtspectakel! Het doet allemaal 

feestelijk aan en daar doet de Kerstman –op een paard- nog een schepje 

bovenop. Ook de winkels zijn feestelijk versierd. 

 

Tina en Henk zullen de 

Kerst doorbrengen bij hun 

dochter Robynne, schoonzoon 

Craig en de kinderen. Want 

het is en blijft een echt 

familiefeest! Ook al heeft het 

formele familiediner plaats 

gemaakt voor een wat 

informeler eten in de tuin. 

Bijna onvermijdelijk zal er 

gebraden worden op de 

barbecue. Het eten gaat 

eigenlijk de hele dag door. 

Maar, kan Tina, zich herinneren, we hebben niet zoals in Nederland de nette 

kleren aan. Daarvoor is het veel te warm. De eerste keer droeg Henk zijn 

zondagse pak, doch stierf bijna van de hitte. Dat was dus eens, maar nooit 

weer! Het is allemaal informeel rond de Kerst. Bij het ontbijt loopt men 

gewoon op zijn slippers. Het is wennen, maar vergeet niet, dat we hier grote 

vacantie hebben van half december tot begin februari. De universiteiten zijn 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 135 

dicht tot begin maart. Je merkt, dus duidelijk, dat we hier het omgekeerde 

klimaat hebben. Geen sneeuw, maar volop zon! Een Kerst midden in de 

zomervacantie, misschien even wennen. Maar alles went, 

hoor! 

 

Noorwegen… 
 

Waar kan je een mooiere Kerst voorstellen, dan in 

Skandinavië? Rob van der Helm (1941) heeft er 22 jaar gewoond en is dit jaar 

weer terug gekomen naar Nederland. Hij woonde in Gjøvik, gelegen 150 km 

ten noorden van Oslo, waar Kerst bij een flink pak sneeuw wordt gevierd. Een 

hard klimaat met temperaturen tot  -20° C en de zon, die om 3 uur al ondergaat 

en de volgende dag om half tien opstaat. Ideaal weer om het Kerstfeest te 

vieren: het lengen van de dagen! Je wordt in deze kou wel gedwongen om 

binnen te zitten. De familie, ouders, grootouders, gezamenlijk en gezellig bij 

elkaar. Natuurlijk staat er een kerstboom in huis, die vaak zelf omgehakt is en 

wanneer er kleintjes zijn hoort een kerststalletje ook vaak tot de 

Kerstattributen. De avond vóór Kerstavond (dus de 23
e
) wordt de boom pas 

binnengebracht. Het wordt de Kleine Kerstavond 

genoemd; de cadeautjes worden er onder gelegd. De 

Kerstavond (de 24
e
) is het belangrijkste en het 

feestelijkste gebeuren compleet met een overheerlijk 

Kerstdiner op een mooi gedekte tafel. Het 

kersttafelkleed, kristallen glazen, het mooie servies 

en het nette bestek: een sfeervol, feestelijk en blij 

gebeuren! Het eten is bij Rob altijd traditiegetrouw 

,,Ribbe” geweest, een stuk rib van een varken met 

vlees en spek er nog aan. Daarbij nog de nodige 

byzondere vleesgerechten, het dessert en smullen maar! Natuurlijk wordt er 

Kerstbier bij gedronken om de vette hap weg te spoelen. De volgende ochtend 

worden de restjes in een soort aardappelpannekoekjes gedaan en opgegeten. 

Een ware smulpartij vol met tradities! Een Kerstkrans kent men niet, maar wel 

is er speciaal gebak en andere zoetigheid voor de Kerst. Het is een oergezellig 

feest, waar ieder op zijn eigen manier naar toeleeft! 

Er zijn wel oudere of alleenstaande mensen, die naar de kerk gaan, maar de 

meesten blijven thuis bij de warme haard: genietend en nagenietend van het 

overdadige eten en het lekkere Kerstbier (Jule øl). Op straat zie je de Kerstman 

lopen in een donker landschap vol sneeuw. Iedereen lijkt wel blij te zijn en 
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ieder is aardig voor elkaar. De winkels zijn prachtig versierd, kerstliedjes 

worden overal gespeeld en de Kerstverlichting zorgt voor een speciale 

Kerststemming. Thuis, in de winkels en op straat is het feest! De 

Kerstmarkten, waar je allerlei amandelen, kaarsen en rommeltjes kan kopen, 

maar waar je ook kan genieten van de lekkere gløgvin of Glüwein.  

In de advent –4 weken voor de Kerst- zien we de Lucialichtjes overal voor de 

ramen verschijnen. Een traditie die we gelukkig in Nederland ook steeds meer 

zien. Het maakt de wereld erg sfeervol. De meeste mensen hebben vrij van de 

middag voor de Kerst tot 2 januari. 

 

Zuid-Afrika… 

 

Kaapstad ligt op het zuidelijk halfrond en dat betekent: volop zonneschijn en 

hoge temperaturen. Daar viert Andy van der 

Helm (1952) met zijn vriendin  Maxie (1956) de 

Kerst op een manier die veel lijkt op het verhaal 

van Henk en Tina uit Nieuw-Zeeland. Een 

inheems Kerstfeest bestaat er niet. De Kerst is 

door de Nederlanders en de Engelsen 

meegenomen en de religieuze gedachten zijn 

niet op straat te vinden. Iedereen viert de Kerst 

op zijn eigen manier. Voor Andy is het altijd 

een byzonder feest, omdat hij een kerstkindje is 

en dus op de een of andere wijze zijn verjaardag moet vieren!  

 

Naar de kerk om ‟s ochtends de H. Mis bij te 

wonen en daarna wordt er lekker gegeten. Het is 

een huiselijk feest, waar gezelligheid voorop 

staat. Ofschoon er ook veel mensen met vacantie 

gaan. Er worden allerlei soorten vlees gegeten: 

,,hoender, beestong en kalkoen met groente en 

slaai en dan poeding en koffie en zelfs 

champagne, bier of liquere”! Een gezellig 

eetfeest, maar ook het feest van de Kerstman, die cadeautjes komt geven. Bij 

sommige mensen wordt er een Kerstman gehuurd, zoals bij ons Sinterklaas, 

dat is vooral als er kinderen zijn. Volwassenen geven elkaar de cadeautjes zelf. 

De ene doet het op Kerstavond en de andere op Eerste Kerstdag. Ook bestaat 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 137 

de adventskrans in Zuid-Afrika met de 4 kaarzen, die op de zondagen vóór de 

Kerst worden aangestoken. Kerstverlichting aan de huizen, soms zelfs de 

daken en bomen en binnen bij de Kerststal. De hoofdstraat is versierd evenals 

de etalages. De ware betekenis van de Kerst is alleen het Christelijke deel van 

de bevolking bekend.  

  

Amerika… 

 

In Amerika gebeurt alles in de overtreffende trap. John van der Helm (1978) 

geniet van alle mogelijkheden, die Amerika te bieden heeft. Hij woont vier jaar 

in Amerika en staat iedere dag weer te kijken, wat er allemaal te zien is. New 

York is altijd bruizend. De Kerst met een pak sneeuw is altijd ideaal! De 

warenhuizen hebben Father Christmas voor de deur, die met een bel bewegend 

in zijn hand, de kinderen cadeautjes geeft  Lichtjes flikkeren overal. Zowel 

binnen- als buitenshuis en zowel in de stad als op het platteland. De kerk wordt 

wel bezocht. De Amerikanen leggen hun vele cadeautjes onder de Kerstboom. 

Het is een echt eetfeest, waarbij veel vlees met sausjes opgediend wordt. Als je 

geen familie in Amerika hebt wonen, ben je op vrienden aangewezen. En 

zonder vrienden, kan je bij het Leger des Heils terecht of de Kerken.  

Er is een vorm van nagemaakte gezelligheid. Men 

draagt het uit en het lijkt erop of men ieder wil laten zien 

hoe gezellig ze het wel hebben. De eenzaamheid is 

volgens John in geen enkele plaats zo groot als in New 

York. Ook de tweespalt tussen genieters en niet-genieters 

is hier groot. De TV en de reclame toveren een 

schitterende nepwereld voor ogen, die de mensen doet 

geloven hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten en hoe 

geweldig de Kerst ,,overal in Amerika” gevierd wordt. 

De werkelijkheid is helaas anders.  

,,Zelf ga ik met enkele collega‟s op Kerstavond lekker 

eten. Ik vond het leuk een uitnodiging te krijgen. Mijn (kleine) woning heb ik 

op zijn Nederlands versierd met een klein boompje. Eerst Kerstdag ga ik „s 

middags een borrel drinken bij een paar vrienden buiten New York. Ik draag 

de kerstgedachte in mijn hart. En eigenlijk mis ik de Hollandse Kerst. Het 

echte feest, dat we thuis altijd zo gezellig met zijn allen vieren. Het 

krentenbrood met spijs. De lekkere hapjes, die moeder altijd maakt. Van die 

kleine dingen om zo intens tevreden mee te zijn. Dat bestaat in Amerika niet!” 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 
 

GEBOREN  

 
-De grootouders, Joop en Nel uit de Roeleveen te Zoetermeer, laten ons vol 

vreugde weten, dat ze er een kleinkind bij hebben. Zoon Tom en 

schoondochter Anita zijn de trotse ouders van Fiona Petronella Parkashi van 

der Helm, die te Zoetermeer is geboren op 13 september. 

-Op 2 november om 12.15 uur 

is te Zwijndrecht geboren Eva 

Jeannette Willemijn van der 

Helm, <<zie foto‟s>>dochter 

van Guus en Katja van der 

Helm-Van Elten. Het is het 

tweede dochter van dit 

echtpaar. Eerder had Guus al 

zijn zoon Mike. We hebben enkele leuke foto‟s gekregen, die 

we U zeker niet willen onthouden. 

-Op 16 november is geboren te Nootdorp, Serda, dochter van Sergio Wey en 

Dana van der Helm, zo hebben de grootouders W.J van der Helm en J.G. van 

der Helm-Van der Meer laten weten. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA)  

 
-er zijn geen huwelijken óf huwelijksjubilea bij ons binnengekomen 

 

OVERLIJDEN 

 
-Op 7 november is te ‟s-Gravenhage overleden Johanna Maria Josepha 

(Ank) Hauser op een leeftijd van  65 jaar. Ze was vanaf 1974 weduwe van 

Petrus van der Helm, die in 1974 bij een verkeersongeluk te Leidschendam het 

leven liet.  

BURGERLIJKE STAND 
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-Te Zoetermeer is op 20 november overleden onze trouwe lezer Johannes 

Maria (JOOP) den Hollander, zoon van Hendrik den Hollander en Catharina 

Helena Johanna van der Helm. Hij was gehuwd met X.H.J. Saers, die ons 

onlangs nog een berichtje schreef over de zorgelijke toestand van haar man, 

die toch wel sterk achteruit was gegaan. Behalve zijn vrouw, laat hij 4 

kinderen en 10 kleinkinderen achter. Joop was vanaf het prille begin een trouw 

lid van Helm-Nieuws. 

 
 

 

 

GERARD JOLING VERLIEFD OP ONZE JACK ? 
 

Onze Jack van der Helm (1963) is naar het schijnt de nieuwe liefde van de 

populaire zanger en programmapresentator Gerard Joling. Een goede zet van 

de entertainer om zijn keus te laten vallen op deze echte goedgebouwde VDH!  

Zijn ouders zullen genieten. De mooie liefdesgeschiedenis, die overigens nog 

pril is zullen we op 

enige gepaste 

afstand volgen. 

Doch we kunnen de 

lezers en lezeressen 

van Helm-Nieuws 

deze boeiende 

informatie niet veel 

langer onthouden 

nu deze zaak de 

roddelbladen heeft 

gehaald. Jack is 

woonachtig te 

Anna Paulowna, 

waar hij al geruime 

tijd  

sportschoolhouder is. De naam van de sportschool laat zich raden Fitness 

Centre Anna Paulowna. Volgens het geliefde tweetal, hebben ze elkaar op de 

kermis in october leren kennen, doch het is niet ondenkbeeldig, dat ze elkaar al 

eerder hadden ontmoet. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een bezoek, dat Joling 

aan de sportclub van Van der Helm heeft gebracht. 

een VD-HELM in het NIEUWS! 
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Verruwing… 

 
Wat is onze sympathieke Jack van der Helm voor soort jongeman? 

Hardwerkend met een glimlach en wellicht ambitieus zou je in enkele woorden 

kunnen samenvatten en wellicht moet daar nog aan toegevoegd worden, dat hij 

tegen de verruwing in de samenleving is. Niet alleen betreurt hij het ten 

zeerste, dat Fortuyn en Van Gogh zijn vermoord, doch al het zinloze geweld, 

baart onze Van der helm zorgen. Vanwege de diverse gewelddadigheden is 

Jack van oordeel, dat men er goed aan zou doen om de leeftijd van de pubers 

om voor een volwassenrechter te verschijnen te verlagen.  Op deze wijze 

hoopt hij, dat de criminaliteit eens wat serieuzer aangepakt wordt. Een visie, 

die ongetwijfeld door velen zal worden gedeeld. 

 

Sportcentrum… 

 
Eind 1992 heeft hij samen met een vriendin het sportcentrum Panatta Gym 

overgenomen.  Samen zagen ze wel brood in een eigen zaak, waar ze konden 

werken in de fitness. Het was de bedoeling er een sportief centrum van te 

maken en dat is aardig gelukt. Het is niet de bedoeling, dat iedereen met een 

gespierd lichaam rond hoeft lopen, maar een gezonde geest hoort in een 

gezond lichaam, is het aloude devies. Monique Broers (1964) was volledig bij 

de overname van de fitnessclub betrokken. Ze was een steunpilaar in alles en  

stond geheel achter haar goeduitziende Jack. Samen gingen ze het avontuur 

aan. Monique Broers, was niet zomaar een vrouw. Ze heeft op het gebied van 

bodybuilding haar sporen ruimschoots verdiend. Ze heeft diverse prijzen in de 

wacht gesleept. Ze was niet alleen Nederlands Kampioen in 1997 en 1998, 

maar heeft tevens enkele Europese prijzen binnengehaald. 

 

STORMLOOP OP BOEKEN VDHELM! 

jongerengeneratie steeds meer geïnteresseerd 
 

 

De trend om de wortels van zijn eigen familie te kennen, neemt grote vormen 

aan. Opvallend is dat daarbij de jongeren steeds meer aan de telefoon hangen 

of een mail sturen om te vragen tot welk deel van de encyclopédie ze behoren! 
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Zeker de melding in het vorige nummer van HN, 

dat er geen nieuwe druk meer zal verschijnen van 

onze boekenserie en dat dus geldt: op is op! heeft 

wederom voor een ware hausse gezorgd. Het 

waardevolle deel 7, dat met zijn anecdotes erg in 

trek is bij de familieleden, op wie het betrekking 

heeft, is zelfs geëxporteerd naar Nieuw-Zeeland! En 

daar met veel vreugde ontvangen! Voor alle 

duidelijkheid, wanneer ik dit schrijf, zijn er nog 

slechts 10 delen deel 7 beschikbaar, dus: Haast U! 

 

Opvallend in deze race is dat de familieleden uit het schitterende deel 8  –met 

veel foto‟s en historische levensbeschrijvingen- zo achterblijven. Het is het 

deel met het beroemde transportbedrijf van Van der Helm uit Leidschendam. 

Laat de ouders ook denken aan hun (klein) kinderen, die eenmaal de deur uit, 

graag een deel voor zichzelf willen hebben! Voorts is het spannend te zien, hoe 

de strijd om deel 1 en deel 3 verder gaat.  
 

 

 

 

-De sopraan Suzanne van der Helm (1965) heeft op 6 november een concert 

gegeven samen met Marijke Eliveld (mezzosopraan)  en Hans van Dijk op het 

orgel. Het gebeuren vond plaats in de Sittardse Salviuskerk. Hun programma 

bestaat uit een 500-jarige reis door de muziek, beginnende in de 

Middeleeuwen. 

-Rox van der Helm (21) uit Groningen vindt de energiedranken verslavend. 

Anderhalf jaar dronk de studente dagelijks 2 blikjes, eerst merk Red Bull, later 

Golden Power. Het is een gevaarlijk goedje, dat voor echte afkickproblemen 

zorgt! Je krijgt er trillende handen van en je verlangt er hevig naar als je het 

niet hebt. Dus Pas op!…. Onschuldig zijn die energiedrankjes niet, weet ze! 

-Trainer Gerard van der Helm is na 3 jaar ontslagen bij de voetbalclub DVC 

aan de Delftse Brasserskade. Volledig onterecht, vindt VDH en het bestuur 

mag eerst zelf wel eens in de hand in eigen boezem steken. 

-We hebben ook een actrice in de familie. Zo zal toneelspeelster Sabine van 

der Helm te bewonderen zijn in het stuk ,,Kruistochten”, welke op 14 en 15 

januari 2006 in de Haarlemse Toneelschuur gespeeld wordt. 

ALLERLEI 
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PETER VON DER HELM OP ONDERZEEËR 

 

Dat er VDH-en in Duitsland wonen is even 

vanzelfsprekend als in België of Frankrijk. Deze buurlanden 

behoren tot het natuurlijke spreidingsgebied, waar men door 

huwelijk of anderszins gemakkelijk terecht kan komen. Met 

onze Peter is echter wat byzonders aan de hand. Hij is 

geboren in Duitsland met de naam von der Helm op 23 

december 1915. Hij huwde een Duitse vrouw, Hilde 

genaamd, waarbij hij in ieder geval een zoon kreeg, die de naam Rainer kreeg. 

In 1993 is deze mysterieuze Peter von der Helm overleden.  

 

Peter von der Helm en oorlog… 
 

Als jonge knul wilde Peter al naar de zee toe. Hij had nog geen idee of hij op 

een vissersboot wilde gaan werken of liever bij de koopvaardij of zeemacht. 

Mogelijk hebben zijn ouders een rol gespeeld bij zijn uiteindelijke keuze om 

een opleiding te volgen als 

marinier. Er zijn foto‟s 

bekend, waarop hij staat 

afgebeeld als jonge zeeman, 

nog maar net afkomstig van 

de zeevaartschool, die hij 

helemaal doorlopen heeft.  

Al spoedig wenste hij zich 

verder te specialiseren in de 

duikboot. Op water varen is 

schitterend, maar onder 

water bivakkeren moest de 

optimale kick voor Peter zijn. De U-boot was een uitvinding uit de eerste WO, 

dus nog tamelijk nieuw. Had hij zo‟n hang naar avontuur? Vermoedelijk is 

deze vraag met ja te beantwoorden. Peter greep alles aan wat uitdagend en 

nieuw was. Het was puur toeval, dat zijn eerste reis naar Spanje ging, waar een 

burgeroorlog aan de gang was. Hij bleef er langer dan hij verwacht had, maar 

heeft er wel een levenslange kameraadschap aan over gehouden.  

Het waren de rumoerige 30-er jaren van de vorige eeuw, die vooraf gingen aan 

de tweede wereldoorlog.  

Peter von der Helm op zee (links) 
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Een tijd van economische malaise alsmede zwaar weer op komst op politiek 

gebied, waarbij de grenzen van diverse landen een correctie ondergingen. 

 

Gevangen.. 

 

Onze Peter kwam in de oorlog al gauw letterlijk met de Engelse vloot in 

aanvaring. Hij werd opgepakt en overgebracht naar een gevangenis in Canada. 

Op deze wijze is hij op een rustige manier de oorlog doorgekomen en aan de 

gruwelen hiervan ontsnapt. Later wachtte hem wederom een arbeidzaam leven, 

doch de Duitse marine was beperkt en stond onder curatele van de 

overwinnaars van de oorlog. Von der Helm heeft maar even geproefd van het 

echte U-bootleven. Toch waren er daarna nog de nodige reünies, zoals dat 

gebruikelijk is bij mensen die samen wat hebben meegemaakt. In 1980 was er 

een officiële reünie in Emden, die zeer geslaagd was. De mannen hadden nog 

de goede leeftijd. In 1982 zou er wederom een reünie volgen. Von der Helm 

genoot van iedere minuut en bleef dat doen tot hij in 1993 overleed. 

 

 

TIM VDH IN ,,VET” GEVECHT MET DE 

GEHAKTBALLEN BIJ ADO DEN HAAG! 
 

 

 

Samen met vriendin Esmé 

 

Zonder dat vele VDH-en als supporters van de voetbalclub 

ADO DEN HAAG het weten zullen ze andere VDH-en  als 

supporter tegenkomen. Het is niet altijd aan iemands neus te 

zien, hoe zijn achternaam luidt en of hij familie van je is.  

Er is in het Zuiderparkstadion echter een byzondere VDH 

te vinden, waarbij ongetwijfeld menigeen op bezoek is 

geweest. En dan, niet als een bekende, die eens bij je langs 

komt, maar wel als vriendelijk leverancier van koffie, 

broodjes , frisdranken en alles wat de inwendige mens maar 

kan wensen tijdens het aandachtig volgen van een zenuwslopende wedstrijd 

tussen de ere-divisieclub ADO en zijn thuisontvangende rivaal. 
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Baantje… 

 

Het baantje van Tim was een toevalstreffer, om maar in voetbaltermen te 

blijven. Hij is samen met zijn vriendin verantwoordelijk voor de uitgifte van 

snacks en dranken onder de hoofdtribune van het voetbalstadion. Eén van de 

vele uitgiftepunten overigens, want als het stadion dorst heeft, dan kan er heel 

wat drank doorheen, doch geduldig wachten is betrekkelijk en ligt niet in de 

aard van de gemiddelde supporter van ADO, die gewoonlijk in plat-Haags zijn 

bestelling doet.  

Je komt op zo‟n moment werkelijk handen tekort. De supporters zijn meer dan 

enthousiast en willen weer gauw op hun nikes of kisten terug naar hun plaats 

met consumptie en zak chips in hun handen. De supporters willen natuurlijk zo 

weinig mogelijk van de wedstrijd missen. Zo gauw de tweede helft van de 

match begint, wil iedereen weer zijn eigen geluid laten horen. De gabbers, 

soms met lang haar, soms helemaal kaal geschoren; dan weer met jeans en een 

andere keer weer in het geelgroen gestoken van de kleuren van hun favoriete 

club.  

Tim laat alles rustig over zich heengaan. Inmiddels werkt hij al 5 jaar in deze 

kraam. Hij beziet het met een lach en probeert zijn hoofd koel te houden. Het 

is een leuk baantje voor de zondag, maar eigenlijk is hij als afgestudeerd 

bouwkundige aan de TU Delft, op zoek naar job, die beter aansluit bij zijn 

opleiding. 

Door zijn vriendin Esmé is hij eens gevraagd om te 

komen helpen toen DEN HAAG tegen FC Barcalona 

moest strijden. Esmé stond al langer in de toko en vroeg 

assistentie bij vriendlief. En natuurlijk was Tim 

bereidwillig en offervaardig om de wens van Esmé in 

vervulling te laten gaan. Op deze wijze runnen deze 

Esmé en Tim op uitstekende wijze de Snack’orama! De 

eigenaar is byzonder tevreden over deze mensen, die hun 

tent met hart en nieren runnen. Ze voelen zich erg 

betrokken bij hun klantenkring en de rustige uitstraling 

van het stel doet ook veel goeds op het wilde voetbalpubliek. Overigens mogen 

we niet vergeten te vermelden, dat Esmé ook geen suffertje is. Haar opleiding 

bestaat uit een voltooide studie Communicatieve Wetenschappen. Een studie, 

die hier goed van pas komt. Het betekent vanzelfsprekend goed kunnen 

spreken met de mensen aan de andere kant van de toonbank. Wat zal het 

Haagse publiek genieten van het stel met hun overlekkere broodjes gehakt! 
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NIEUWVEEN BIJ NOOTDORP 
 

 

Weet men, dat Nootdorp vroeger 

tevens bestond uit twee heerlijkheden: 

Nieuwveen en Hoogveen? Daarvoor 

moeten we wel enkele eeuwen terug. 

Er zijn bronnen, die teruggaan naar de 

14
e
 eeuw. Maar wat de Nootdorper 

van heden niet weet, is dat de 

heerlijkheid Nieuwveen tot Den Haag 

behoorde! Reeds toen ja! Dat stukje 

Nootdorp, die veenrijke heerlijkheid 

Nieuwveen, was toen reeds Den Haag 

en werd ook wel Gravenveen genoemd, omdat het een stuk persoonlijk bezit 

was van de Graaf. Het lag tussen de huidige „s Gravenweg (!) en de Veenweg. 

 

Den Haag had veen nodig, niet alleen om de bestuurders op het Binnenhof er 

warm bij te laten zitten, maar ook voor de overige inwoners. Turf was de 

brandstof van de vorige eeuwen en werd ontgonnen. Eerst werd de Haagse 

wijk Bezuidenhout, leeg-geveend en vervolgens was Nieuwveen aan de beurt. 

In 1320 wordt Nieuwveen al genoemd als een stuk land dat ontveend mag 

worden. Weer een nieuw stuk veengebied, dat ook veel turf leverde aan het 

klooster te Loosduinen. Er woonde niet veel mensen te Nieuwveen. Er 

stonden aanvankelijk enkele huizen, doch in 1544 waren dat reeds een 25-tal 

woningen met gemiddeld 5 mensen, dus een totaal van 125 man. Hiervan 

waren de meesten werkzaam in het veen. We moeten denken aan beroepen, als 

turfsteker, turftonner (turf in een ton doen als maat en verpakking), 

turfschipper. Het was een heel proces, doch niet iedereen  werkte in de veen.  

In 1657 is Den Haag, géén eigenaar meer van de Heerlijkheid, maar staat nog 

steeds wel geregistreerd als bezitter. Inmiddels heeft Den Haag zijn 

grondgebied naar Nootdorp uitgebreid. Weest niet verbaasd: Nog even en ze 

gaan hun vermeende oude rechten op Nieuwveen ook weer opeisen!!  

VERDWENEN PLAATSEN 

Nieuwveen 

„s-Gravenweg 
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VOORWOORD 

 

Kennen VDH-en een God? Bij de 

Grieken was Zeus de oppergod, 

waarvan mogelijk de Latijnse ver-

voeging Deus afkomstig is. Bij de 

Germanen heette de oppergod Tuis, 

welke naam nog is terug te vinden in  

Duitsland. Allemaal namen voor 

hetzelfde opperwezen, dat mensen al 

vroeg liet besluiten, dat er een 

Schepper moest zijn voor de gehele 

Natuur. Is het niet vanzelfsprekend, 

dat een weldenkend mens zichzelf op 

een moment de vraag stelt: ,,Waartoe 

zijn we toch op aarde? Wat doen we 

hier?” Vragen waar vele geleerden 

zich immer over hebben gebogen en 

nog wordt er gezocht naar de zin van 

de mens en zijn plaats in het heelal. 

De mens met zijn verstand, waarmee 

hij afwijkt van de overige schepselen 

in de Natuur. Een verstand, dat een 

mens tot een hogere beschaving zou 

moeten brengen. Verstand, dat een 

mens zeden moet geven, waarmee hij 

zijn eigen cultuur instandhoudt.  

 

Door toenemende hebzucht lijkt de 

mens steeds ontevredener te worden. 

Ieder voor zich en God voor ons allen, 

lijkt steeds meer hoorbaar. Er moet 

steeds meer een beroep worden 

gedaan op de caritas: kerken en 

liefdadigheidsinstellingen. Wanneer 

we lezen, dat kinderen van 14, 13 en 

zelfs 12 jaar hun lichaam verhuren 

voor een merkbroek of een lift naar 

huis, is het dan niet tijd om na te 

denken over onze beschaving? 

Gebruiken we ons verstand dan wel 

goed genoeg? Hebben we nog respect 

voor ons lijf? 

Het is wrang waar te nemen, dat deze 

mentaliteit en onverschilligheid steeds 

vaker voorkomen. Groepsver-

krachtingen zijn al geen nieuws meer! 

We zijn in de ban van alles moet maar 

kunnen. Het lichaam is belangrijker 

dan de ziel. Lichamelijk genot heeft de 

plaats van Liefde ingenomen.  

Is er nog plaats voor Liefde voor de 

medemens, voor de eenzame, voor de 

hulpbehoevende, voor de oudere, voor 

de naaste  enz?  

Wat vroeger vanzelfsprekend was, lijkt 

nu vreemd in de oren te klinken. 

Wanneer een beschaving ten 

ondergaat, komt dat -zoals bij de 

Grieken en Romeinen- door het 

bandeloos leven van de mens. Door 

het verdwijnen van de Liefde. Door 

niet meer na te denken over onze 

bestemming. Op Aswoensdag leren 

we: uit stof zijt Ge en tot stof zult Ge 

wederkeren! Is een mens nog in staat 

hierover na te denken? Gunt hij 

zichzelf hiervoor nog de tijd? Juist de 

Vastentijd is gericht op bezinning en 

om dan wederom vernieuwd het jaar 

tegemoet te gaan. Een uitdaging voor 

de mensheid speciaal in deze  tijd! 

Helm-Nieuws brengt U ander nieuws. 

Het gewone, vriendelijke alledaagse 

nieuws over onze eigen VDH-en uit de 

hele wereld. VDH-en, die 50 jaar een 

schoenenzaak hebben. VDH-en in het 

onrustige Zuid-Afrika en VDH-en, die 

blij zijn met hun (klein)kinderen. 

Steeds vaker bereiken ons berichten 

van (groot)ouders, die zorgzaam 

kijken naar de toekomst van hun 

kroost! Het zijn onze eigen VDH-en! 



 

 

...Wij hebben genoten van het leuke artikel over geëmigreerde VDH-en en het 

vieren van hun Kerstfeest! Het is voor ons moeilijk te begrijpen hoe je dit 

Germaanse feest in de volle zon kan vieren. Dat moet voor die mensen een 

grote overgang zijn geweest, daar in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika! Wij 

genieten altijd zo van het lengen der dagen en de sfeer daar omheen  en dan 

natuurlijk het liefst met sneeuw, wat in het westen zelden voorkomt. Maar wat 

ziet de wereld met zijn Natuur en cultuur er toch prachtig in elkaar. En hoe 

bepalend is de Natuur op onze cultuur!! De langste dag (21 juni - Sint Jan) 

voor ons en de kortste dag in het zuidelijke halfrond. Houdt men daar dan ook 

een soort lichtfeest om het lengen der dagen te vieren? 

 

Carla en Josephine van der Helm te Delft 

 

…Het klinkt erg kneuterig, maar met de Kerst ben ik toch het liefste thuis in 

ons eigen landje. Het is voor mij een familiefeest. Nog lekker ouderwets. 

Spelletjes doen en allemaal bij elkaar. Nee…. Die barbecue houden wij wel 

voor de zomer!  

 

Marga en Frits van der Helm te Nieuwegein 

 

…Op de eerste plaats mijn complimenten voor de manier, waarop Helm-

Nieuws iedere keer weer wordt gevuld met allerlei nieuws over alle Van der 

Helmen. Geweldig daar is geen ander woord voor: veel dank!… Maar ik zit 

met een vraag over de naam van Jhr C.J.H. van der Heim te Delft. Is het soms 

een schrijffout en moet het wellicht Van der Helm zijn? 

(inmiddels geantwoord, dat het hier om een andere familie gaat) 

H. van der Helm te Schoorl. 

 

…Toch wel leuk, dat er een onderzeebootkapitein is geweest, die Peter von der 

Helm heette. Je vraagt je alleen af, waar deze man vandaan komt. Zou zijn 

naam verbasterd zijn? Zo vroeg ik me af? Of zijn ze voorouders uit Nederland 

afkomstig? 

 

Kees van der Helm te Groningen 

 

… hebbie nog wat balpennen en ook nog stikkurs voor mn agenda, thx 

Mark (17) te Gouda 

EIGEN MENING 
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JAAP SOEK GELUK ELDERS... 
 

 

DIE STEM VAN SUID AFRIKA!   
 

HAARLEMSE VDH NA(ar) DIE KAAP! 
   

 

Terwijl de meeste mensen wel op de hoogte zijn van de massale trek naar 

emigratielanden in de jaren 50, is het weinigen bekend, dat reeds voor de 

oorlog met Duitsland er een stroom Nederlanders was, die zijn geluk elders 

ging zoeken.  

Vanwege de mooie Natuur, de taal en het zijn van ons broedervolk, was Zuid-

Afrika erg in trek bij de Hollanders. We leefden in Nederland erg mee met de 

Afrikaners, toen zij rond 1900 in strijd waren met de Engelse bezetters, die 

onmenselijk te keer gingen in de Boerenoorlog. Het is bekend, dat koningin 

Wilhelmina op verzoek van de Afrikaanse president Paul Kruger eigenmachtig 

een marinevoertuig stuurde om de boeren te helpen, die door de Engelsen 

werden onderdrukt. De Engelsen, als uitvinders van de concentratiekampen, 

dwongen de boeren zich terug te trekken in Transvaal. 

  

Drie generatiën… 
 

Theodorus van der Helm, ook wel Dirk genoemd, was een ondernemende 

man. In 1847 geboren te Hazerswoude, ging hij spoedig na de drooglegging 

met zijn ouders naar de Haarlemmermeer, om daar zijn heil zoeken. Het was 

hard werken in deze nog natte 

aarde. Samen met zijn vrouw, 

Anna Kieft (1852-1935) wist 

hij zich er doorheen te slaan. 

Na zware tijden, tegenslagen 

en hard werken, wist Dirk 

(<zie foto) op latere leeftijd 

zijn oogst binnen te halen. 
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Doordat hij een prima neus had voor goed ondernemersschap, had hij geld 

beleg in onroerend goed, waar hij later de vruchten van zou trekken. Hij wist 

op een gezonde manier oud te worden en zijn 100
e
 verjaardag te bereiken. 

Immer stond hij met een bolhoed en een dikke sigaar in zijn hand, 

commando‟s uit te delen. Het was een dominante man, die je beter vóór je als 

tegen je kon hebben. In deel 7 van de Encyclopédie is uitgebreid over hem 

geschreven. Anecdotes over hem zijn overal in de familie bekend. Een 

markante man, die er geen behoefte aan had om de scepter over te dragen aan 

een zoon. Na het overlijden van zijn vrouw, werd hij bijna nog grilliger in zijn 

daden. Zijn trouwe steunpilaar was een heus gemis. Hij verhuisde van Haarlem 

naar Hillegom en genoot van het landelijke leven. In Haarlem dreef hij een 

melkzaak, nadat hij tot ongeveer 1880 zijn handen had laten wapperen op de 

grote boerderij van zijn vader en diverse andere in de Haarlemmermeer.  

 

De ouders van de emigranten… 

 

Het gezin  telde negen kinderen, waaronder een geestelijke en vier dochters. 

Zoon Jacob (<<zie foto<<) 

(1879-1936), gehuwd met Da 

van Duijvenhoven (1878-

1934) was het tweede kind en 

de eerstgeboren zoon van het 

echtpaar. Het was voor Jacob 

moeilijk samenwerken met 

zijn dominante vader. Zo 

goed en zo kwaad als het kon 

leefden Jacob en Da in hun Haarlem, dat ze nooit verlaten hebben. Ze dreven 

er een zuivelwinkel. Gehuwd in 1906, heeft hun huwelijk 28 jaar geduurd. 

Toen kwam in 1934 Da op 56-jarige leeftijd te overlijden en twee jaar later 

was het de beurt aan Jacob. Het gezin van acht kinderen viel uiteen. De oudste 

was tegen de 30 en de jongste moest nog 20 worden. Onderling heerste er wat 

verwarring op het stuurloze schip, waarmee het ouderloze gezin kon worden 

vergeleken. De financiële afhandeling en de boedelverdeling zorgden voor 

onmin en het gezin werd gesplitst in twee partijen.  

 

De kinderen zaten niet bij de pakken neer. De ondernemingsgeest van hun 

opa, die overigens nog in leven was, liet het bloed kruipen, waar het niet gaan 
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kon. Ze probeerden stuk-voor-stuk op hun eigen wijze een goed leven op te 

bouwen. Daarover hadden ze allemaal een eigen idee. Doch de meesten wilden 

wel zelfstandig werken en niet onder een baas staan. Ze wilden zichzelf 

optimaal ontplooien en dat ging niet altijd in Nederland. Ofschoon enkele 

kinderen nog in de melkhandel bleven, waren anderen in de autobranche actief. 

Van de acht kinderen zouden er drie naar Zuid-Afrika emigreren. 

 

Jaap in 1936 naar Zuid-Afrika… 
 

Jaap werd in 1911 te Haarlem geboren als vierde kind van Jacob en Da van 

der Helm-Van Duijnhoven. Reeds in het jaar van het overlijden van zijn vader, 

pakte Jaap zijn biezen. Hij hield 

Nederland voor gezien en ging zijn 

heil elders zoeken. Het was een 

sprong in het diepe, doch 

Nederland had hem niks meer te 

bieden.  

Als kind had hij nog met de 

hondenkar melk rond mogen 

brengen. Niet dat, zoiets vervelend 

was, integendeel als kind beleefde 

je daar ontzettend veel schik aan. 

Vermoedelijk was de heibel met de 

rest van het gezin van 

doorslaggevende betekenis om 

weg te gaan. Jaap verdeelde de 

boedel en kreeg daarop nogal wat 

commentaar, zoals gebruikelijk bij 

het verdelen van een erfenis. 

 

Met weinig geld kwam Jaap in 

1936 in Zuid-Afrika aan. Het 

waren de rumoerige jaren ‟30. Als 

monteur wist deze VDH al spoedig 

aan de bak te komen bij een 

autogarage in Johannesburg: 

Sydney Clows genaamd. Een jongen van 25 jaar al werkend in een vreemd 
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land, dat behalve de cultuur op velerlei wijze verschilde van zijn vaderland. 

Johannesburg bracht hem niet alleen werk, doch ook zijn geliefde zou hij daar 

tegenkomen met wie hij na de oorlog in 1946 in het huwelijk trad. Het was 

Cynthia Mavis Hewitt, die in 1920 te Brakpan was geboren uit Engelse ouders. 

 

Doch de rumoerige economische crisis van de jaren ‟30 ging over in een 

verschrikkelijke oorlog, die vele doden zou kosten en waarbij een heleboel 

landen in de wereld betrokken waren. Doordat Zuid-Afrika een ,,kolonie” was 

van Engeland, werden de inwoners van dit land ook gedwongen aan de oorlog 

deel te nemen. Drie jaar, nadat hij uit Nederland was vertrokken, trad hij in 

1939 als vrijwilliger in dienst bij de Zuidafrikaanse Landmacht, waar  hij een 

spoedopleiding kreeg in de kazerne te Zonderwater, een plaats gelegen ten 

Noord-Oosten van Pretoria. Verlaten van zijn geliefde, ging Jaap vijf duistere 

jaren tegemoet, waarbij onzekerheid hoogtij vierde. 

 

De oorlog… 
 

Jaap van der Helm trok ten strijde. In de oorlog kwam hij in Noord-Afrika 

terecht, waar hij tegenover de welgetrainde legers van de bekende generaal 

Rommel stond. Het was een harde strijd temidden van de woestijn met zijn 

brandende zon overdag en zijn bittere kou des nachts. VDH werd gevangen 

genomen en op transport gesteld naar Italië, waar hij moest werken in een 

baksteenfabriek. Zijn situatie was niet uitzichtloos, er was eten en verzorging 

en Jaap had niet te klagen, behalve dan dat alles natuurlijk tegen zijn zin 

gebeurde! Wanneer Italië capituleert weet hij te ontsnappen en vlucht de 

bergen in, waar hij in contact komt met Italiaanse partizanen. Hij komt in 

contact met de Amerikanen en weet voor een Amerikaanse officier informatie 

naar de gealliëerden over te brengen. Deze Amerikaan blijkt een verkenner te 

zijn, die in de Alpen een radio had en in contact stond met het grote leger. 

Onderwijl saboteerden Jaap samen met de partizanen een groot deel van de in 

Italië aanwezig zijnde olievoorraad van de Duitsers. Een schitterend vuurwerk 

leverde het opblazen van deze tank op. Later werd Jaap tolk en gids voor de 

Amerikanen, doch dat was nadat ze yankees Rome hadden gepasseerd en 

verder noordwaarts trokken. Bij die gelegenheid, trapte een Amerikaan op een 

landmijn, waarbij twee doden vielen. Jaap ontsnapte de dood en moest kwam 

er met enkele scherven in zijn rechterbeen genadig vanaf. Hij kon gewoon 

verder lopen tot zijn opluchting. Wat stond hij op dat moment dicht bij de 
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dood! De twee scherven zijn er overigens nooit uitgehaald en heeft hij tot zijn 

laatste snik bij zich gedragen. 

 

Het leven gaat door… 

 

Getrouwd in 1946, begon hij in 1945 te werken bij het verkeersdepartement 

in Randfontein. Een baan, die weinig kans op promotie had te bieden. Daarom 

besloot Jaap in de horeca te gaan en een 

Kaffee te Witbank te kopen. Na 26 jaar 

restauranthouder te zijn geweest, was het 

1972. Jaap was 61, hij had vier kinderen 

bij zijn vrouw Mavis: Jacqui (1947), Theo 

(1952-1997) en zijn tweelingbroer Andy 

(1952) en Tony (1955). 

Nadat het restaurant was verkocht, werd 

Jaap (<<foto) opzichter over enkele grote 

woonblokken om vervolgens naar een 

mooi huis te vertrekken te Witbank, een 

stad met bijna 400.000 inwoners. Hier 

hebben Jaap en zijn vrouw heel wat 

gelukkige jaren mogen beleven samen met 

zijn vrouw. De kinderen hadden hun eigen 

leven en zaten in verschillende delen van 

Zuid-Afrika. Regelmatig kwamen ze op bezoek. Jaap heeft er tot zijn dood in 

volle tevredenheid gewoond. In het jaar 2000 maakte een hartaanval een einde 

aan Jaaps aardse avontuur. Het huis werd verkocht en zijn vrouw ging kleiner 

wonen, dichtbij haar zoon Tony en zijn vrouw. Mavis is onlangs geopereerd en 

heeft een nieuwe heup gekregen. Gelukkig woont ze nog zelfstandig en is nu 

weer in staat zichzelf te bewegen. 

 

 

 

 

 

\ 

 
 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 11 over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 



HELM-NIEUWS 

 

 154 

 

 

 
Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

 

GEBOREN  
 

-Op 29 september noteren we de geboorte van Jesper Petrus Antonius, die te 

Nootdorp ter wereld kwam. Hij is de tweede zoon van Walter van der Helm en 

Lisette Zuiderwijk. In 2002 werd Figo geboren. 

-op 15 november kwam Eva Rianne in Amersfoort ter wereld, als dochter van 

Alex van der Helm (1972) en Liesbeth van der Klis 1975). Het echtpaar is in 

2004 te Amersfoort gehuwd. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA)  

 
-er zijn geen huwelijken óf huwelijksjubilea bij ons binnengekomen 

 

OVERLIJDEN 

 
-Op enkele dagen voor de Kerst is op 23 december te ‟s-Gravenhage overleden 

Willy van der Helm in de leeftijd van 84 jaar. Ze was inmiddels 15 jaar 

weduwe van Aart de Jong met wie ze 45 jaar was getrouwd. Geboren te 

Alphen, geleefd te ‟s-Gravenhage, is ze ook begraven te Alphen op 30 

december. Na die 30
e
 in de ochtend een bijeenkomst te hebben gehad in de 

Haagse Kloosterkerk is ze in de middag begraven te Alphen. Na de uitvaart 

was er een traditioneel buffet te Alphen, waar het glas werd geheven op Willy!  

  

-Net geen 90 jaar is ze geworden! Op 12 januari overleed te Haarlem Anna 

Maria (Ans) van der Helm, die op 16 februari was geboren te Haarlem. Ze is 

op 16 januari begraven te Haarlem, waar ze bij haar ouders in het familiegraf is 

bijgezet.  

Haar arbeidzame leven kenmerkte zich door haar werk als lerares handwerk. 

Ze was op diverse scholen te Haarlem actief en gaf zowel les aan jongens als 

BURGERLIJKE STAND 
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meisjes. De jongens kwamen de klas binnen, scheeuwend ,,meidenwerk, 

meidenwerk”, maar juffrouw Ans wist alle kinderen op een geweldige manier 

te motiveren. Dat bleek ook toen ze op haar 65
e
 stopte en overladen werd met 

cadeaux. Ze was ontzettend geliefd bij zoveel leerlingen als het overige 

onderwijzend personeel. 

 

 

 

 

 

VDH 50 JAAR IN SCHOENEN! 
 
 

In het Groningse Schildwolde is het groots gevierd. De kranten hebben er 

ruim aandacht aanbesteed. We hebben het over Willem van der Helm en het 

50-jarig werken met schoenen! Geboren en getogen in Schildwolde is Willem 

(1940), als zoon van Frederik van der Helm en Gielje Beekhuis een begrip in 

zijn buurt. Maar 

vanwege zijn 

kwaliteit heeft hij 

ook klanten uit 

andere delen van 

het land, die hem 

regelmatig 

bezoeken. Vaak 

zijn het mensen, die 

verhuisd zijn en de  

adviezen van VDH 

missen. Bij Willem 

ging je met tevre-

denheid de deur uit. 

Hij is nog een man, die zelf bijna meer geniet in de schoenen, die hij verkocht 

heeft dan de klant zelf. Als schoenen niet goed passen bij de voet, dan heeft 

VDH er geen moeite mee om te zeggen, dat je daar problemen mee krijgt, bij 

langdurig staan of lopen. Zulke adviezen zijn helaas schaars geworden. In deze 

wereld van maar verkopen, verkopen is VDH een positieve uitzondering. Hij 

heeft plezier in zijn werk en houdt van kwaliteit en tevredenheid.  

een VD-HELM in het NIEUWS! 

Willem en Ina temidden van de laarzen en schoenen 
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Ofschoon al 50 jaar in het vak, is Van der Helm pas 65. Op zijn 15
e
 is hij als 

leerling bij zijn vader 

begonnen, die in 1936, 

dus 70 jaar geleden, 

begonnen is met het 

maken van schoenen. 

Dat was nog het ware 

vakwerk. Schoenen 

werden op maat 

gemaakt en herstelt. Vader Frederik (1914-2004) kon niet leven van alleen het 

maken van schoenen en verkocht tevens boeken en was een kleine 

kantoorboekwinkel met allerlei benodigdheden, zoals dat bij die tijd paste. Een 

paperclip, papier, een flesje lijm. Het was natuurlijk allemaal dorps en niet zo 

grootschalig als heden. Willem had echter zin om zich te specialiseren. Na de 

ULO trok de geur van het leer hem om zich verder te bekwamen in het 

schoenmakersvak. Na zijn militaire dienst is Willem naar Zwolle gegaan voor 

een vervolgopleiding voor schoenmakers. Hij heeft zich gespecialiseerd in 

moeilijke voeten. Hij vertelde en passant, dat hij eens een stel laarzen moest 

maken van maat 53. De man was koning te rijk en Willem was blij met zijn 

meesterwerk. Helaas, heeft die man ze maar 1 dag gedragen, want de dag erop 

is hij overleden. Triest….. die schoenen nooit meer gezien, haha! 

 

Het gezin…  

 

Vrouw Ina staat ook in de winkel en is ook actief in de branche. Ze hebben 

elkaar op een mooie manier ontmoet. Wilhelmina (Ina) Doornbos kwam 

namelijk altijd langsfietsen op weg naar het werk. VDH had dat al gauw door 

en op een gegeven moment is hij buiten gaan staan om haar zo‟n beetje op te 

wachten als ze langskwam. Er werd aanvankelijk alleen voorzichtig gedag 

gezegd en eens later volgde een praatje. De vriendschap werd groter en groter. 

Zeker toen ze elkaar beter leerden kennen, doordat ze samen bezig waren met 

het halen van hun Middenstandsdiploma. De kogel was door de kerk. 

Vriendschap werd liefde en in 1966 traden ze in het huwelijk. In dit jaar dus 

ook nog eens 40 jaar getrouwd, zodat het ene jubileum het andere kan 

opvolgen. Uit het huwelijk zijn zes kinderen voortgekomen: vier dochters en 

twee zonen. Hoewel dochter Bianca nog wel zo‟n 15 jaar bij haar vader in de 

winkel heeft gestaan, heeft geen van de kinderen zin om de zaak over te 
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nemen. Ach, Van der Helm, kan zich daar wel in berusten. Ja, het was 

natuurlijk wel leuk geweest, maar de tijden zijn anders dan vroeger. Toen was 

het bijna vanzelfsprekend, dat je in de voetsporen van je vader trad. Zoals 

Willem ooit zijn vader Frederik is opgevolgd. Het huiselijke leven was voor 

VDH wel belangrijk. Hij was de eerste in het dorp, die zijn winkel sloot tussen 

12 en 1 uur. Op deze wijze kon hij samen met de kinderen eten en praten over 

hun school. Ook op de woensdagmiddag was de winkel gesloten met het oog 

op de kinderen. Ook zijn kinderen bevestigen, dat ze bij hun opvoeding niks 

tekort zijn gekomen. Moeder Ina was er altijd voor de kinderen. Zeker door de 

komst van wat personeel, kon zij wat meer aandacht geven aan de kinderen. 

Ach, alles ging zijn gangetje. Natuurlijk, een leven met voor- en tegenslag. 

Geen enkel leven gaat over rozen, maar tevredenheid is een groot goed! 

 

Een leuke uitsmijter weet VDH nog wel te 

vertellen, want als je 50 jaar in de schoenen zit, 

dan maak je heel wat mee met mensen. Zo zei hij 

vaak als mensen schoenen kwamen passen “kleedt 

U zich maar uit tot de enkels”, dat kan je 

natuurlijk opvatten zo je wil. Maar toch is het 

VDH een keer overkomen, dat hij terugkwam en 

er inderdaad een vrouw stond te wachten in haar 

hemd en onderbroek!! Ja, dat maak je allemaal 

mee en kan je heerlijk op terugkijken! 

 

In de zaak te Schildwolde staan vooral 

degelijkheid en kwaliteit centraal. Zou je de modernste en trendy schoenen 

moeten verkopen, dan lukt dat echt niet in deze omgeving. Die raak je hier niet 

kwijt. Een goede stevige schoen, waar je prima op kan lopen en ook klompen, 

die worden bij VDH aan de lopende band verkocht. Willem is een kenner. Niet 

zo verwonderlijk dat hij eerst kijkt naar de schoenen, die iemand aanheeft. Wie 

de schoen past, trekke hem aan oftewel aan de kleren herken je de man. In dit 

geval herkent onze schoenmaker de mens, dus aan de schoenen die hij kiest en 

hoe hij ze draagt. Loopt hij ze links op o meer naar binnen. Je kan zo zien aan 

een zool of iemands houding goed is. Een enkele keer zit je er wel eens naast, 

maar in 9 van de 10 gevallen is het bingo. Ja, dat is toch iets dat je vanzelf leert 

als je 50 jaar in het vak zit! Owhh…. Nee, Nikes en andere sneakers die 

verkopen we niet, maar dat had U al geraden natuurlijk! 

Vakman-schoenmaker 

Willem van der Helm 
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-Bij de Rabobank Flevoland is Marijke van der Helm 

(57) werkzaam als adviseur leven en pensioenen. 

Sedert 1 januari heeft ze het erg druk met het 

adviseren over de nieuwe levensloopregeling. Haar 

drukke werk wisselt ze af met verre reizen om 

verschillende culturen te leren kennen. Daarnaast is ze 

gek op flinke wandelingen. Momenteel leest ze over 

het bekende Pieterpad, dat een van haar volgende 

wandeltochten moet worden 

 

-Bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Den Haag was met lijst 21 de familie 

Van der Helm aanwezig. De naam van de partij: Stem Niet. Met op plaats 1 

Marten van der Meer op de tweede plaats zijn vrouw Marijke van der Helm 

(1959). Op nummer 4 en 5 zien we Herman van der Helm (1954) en zijn 

vrouw Tineke. De familie Van der Helm heeft zich altijd actief ingezet tegen 

de Haagse machtshonger, waarbij een deel van hun Pijnacker en Nootdorp bij 

de Hofstad kwam. 

-De 94-jarige Sabine van der Helm verscheen in januari persoonlijk op de 

stoep van het veilinghuis Christie‟s, die een oproep deed aan lezers van het 

Parool of men enkele Amsterdamse straatgezichten van de schilder Jan 

Rijlaarsdam wist te herkennen. Sabine wist te melden, dat het ging om de 

Jodenbreestraat en werd beloond met een reproductie van de aquarel. 

-De kapsalon van Lejo van der Helm (54) te Schipluiden diende als decor 

voor het stuk ,,Wassen, knippen en föhnen” van het Delftse Toneel 

Gezelschap. Leo van der Helm wilde zijn kapsalon graag afstaan voor de 

gelegenheid, maar moest bekennen zelf niet bij de voorstelling te kunnen zijn, 

vanwege zijn 25-jarige huwelijk met Marja van Adrichem op 21 januari j.l. 

Van der Helm stond overigens erg positief tegenover het afstaan van zijn 

salon. Waarom de toneelgroep juist zijn salon als decor wilde hebben? 

Vermoedelijk omdat hij van creatieve dingen houdt, ervaring heeft met 

toneelkappen en dat de organisatoren, daar weet van hebben 

 

-Léon van der Helm (45) te Alkmaar heeft problemen met burgemeester 

Marie van Rossen, die moeilijk doet voor het afgeven van een vergunning van 

café Oud Bruin. Formeel is zijn partner, de altijd vriendelijke Yvonne Al, 

eigenares van het horeca-etablissement. Ook wordt de naam van de creatieve 

Léon genoemd in verband met een affaire met Heinekenontvoerder Willem 

ALLERLEI 
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Holleeder, die naar Marbella kwam om met VDH te praten over onroerend 

goed. VDH is zelf deels woonachtig in Marbella. In het verleden was VDH 

degene, die Frank Sinatra tijdens een tournee door Europa, naar Nederland 

heeft gehaald. 

 

-Op 16 december was Ruud van der Helm uit Den Haag één van de 

deelnemers van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat in het gebouw van 

de Eerste Kamer was opgenomen en op maandag 19 december te zien was op 

de Vlaamse en Nederlandse televisie. 

VDH GEVONDEN NA GROTE ZOEKTOCHT: 

Australiër op zoek naar jeugdvriend: Henk! 
 

Regelmatig komen er bij Helm-Nieuws vragen binnen naar mensen, die op 

zoek zijn naar VDH-en, die ze uit het oog zijn verloren. Het is natuurlijk leuk, 

daarbij onze bemiddeling te kunnen verlenen. Vooral als we de mensen nog 

levend aantreffen en we daadwerkelijk de contacten kunnen herstellen.  

Zo kregen we op een zaterdag een telefoontje van een vrouw uit Zoetermeer, 

Annie Polderman geheten, die samen met een schoolvriend, Henk Schuthof uit 

Australië, op zoek was naar Henk van der Helm. Het eerste waar ze begon bij 

haar speurtocht, was het kijken in haar eigen telefoongids. Ooit had Henk 

namelijk in Zoetermeer gewoond…..lang geleden. Ze schrok van het grote 

aantal VDH-en, dat bij Zoetermeer in de gids stond! Toch ze liet zich niet 

afschrikken en begon te bellen en te vragen. Het eerste telefoontje was meteen 

raak: ze kreeg Corrie van der Helm aan de telefoon (mijn tante), die verwees 

naar Helm-Nieuws voor mogelijk nadere informatie. Diezelfde zaterdag had ik 

een lang gesprek met mevrouw Polderman. 

 

Zoeken naar een onbekende… 

 

Van belang is zoveel mogelijk informatie te krijgen om gericht te zoeken in 

het enorme bestand van onze computer. Wat kwamen we van mw Polderman 

allemaal te weten? Het ging om een jeugdvriend, die ze vroeger Hennie 

noemde. Annie Polderman, Henk Schuthof en onze VDH hadden samen op de 

HBS gezeten in Den Haag. Zijn leeftijd moest nu een jaar of 70 zijn. En hij 

woonde met nog een zus aan de Soestdijksekade te Den Haag, hield van 
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schilderen en was in de jaren 50 woonachtig te Zoetermeer…. Het was een 

gezellig gesprek, doch te weinig informatie om daar een H. van der Helm mee 

op te zoeken in de computer. Er kwamen er meer dan 100 uit! 

 

Toen ik met die boodschap terug ging naar haar, vertelde ze over de zus van 

Hennie, die Agnes heette en met wie ze ook op de HBS zat, doordat ze een jaar 

was blijven zitten. Ze vertelde dat ze op dezelfde HBS had gezeten als de 

zangeres Conny Hollestelle, beter bekend als Conny Vandenbos (1937-2002). 

Het zoeken werd hiermee behoorlijk vergemakkelijkt. En de naam Agnes is 

aanmerkelijk gemakkelijker te vinden dan een Henk. Natuurlijk is het altijd 

leuk als je mensen kan helpen, die elkaar al zo‟n tijd uit het oog zijn verloren. 

Maar de aanwijzingen moet je ook met veel engelengeduld uit iemand los zien 

te peuteren. Gewone kleine voor-de-handliggende dingen, kunnen het 

zoekwerk soms als behoorlijk bekorten. 

 

De ontknoping… 

 

De juiste Agnes in combinatie met een broer, die Henk heete en van ongeveer 

de opgegeven leeftijd kwam al spoedig uit de computer rollen. Het adres van 

Agnes stond er eveneens in. Doch alvorens dat prijs te geven, hebben we uit 

beleefdheid eerst contact gezocht met Agnes. Een vrouw, die we al eens eerder 

aan de lijn hebben gehad en een gezellige praatster is. Natuurlijk kende ze deze 

Henk uit Australië en wat stond ze positief tegenover zijn idee om de contacten 

nieuw leven in te blazen. Zowel Agnes (69) als de Australische Henk hadden 

internet en samen zouden ze er voor zorgen, dat broer Henk (72), die inmiddels 

in Rijswijk woonde gekoppeld zou worden aan de Australische Henk. Een 

geweldig succes! En ontzettend leuk! Twee Henken blij en Agnes blij. Als 

dank kregen we een vriendelijke dankbrief uit Australië! 

 

Business done! Tijdens een tweetal hoogst geanimeerde emails met zusje Agnes 

- nu ook al in de buurt van de zeven kruisjes - heb ik Henk's adres ontvangen, en 

kunnen de lang verhoopte contacten worden heropgebouwd. Na mijn jaren 

van googelen moet het u diep duidelijk zijn dat uw intermediair hogelijk op prijs 

is gesteld.Hartelijke groet, Henk Schuthof 

  

(en mocht u zich ooit nog een keer bedenken over dat Aussie 

klimaat, dan kunt u gratis en voor nix onderdak vinden bij een 

dankbare...) 
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Van kolven…..tot golfspelen 
 

Vandaag wordt er golf gespeeld op grote terreinen. Wie zou geloven, dat de 

oorsprong van het golfspel te vinden is in onze regionen? De oorsprong van 

deze oer-Hollandse aangelegenheid moet in de 13e eeuw worden getraceerd. 

Een boeiend balspel, dat met een stok of kolf werd gespeeld.  

 

Onder een kolf werd verstaan een knots of knuppel, waarmee geslagen werd in 

het balspel. In Naarden zou het straatje ,,Kolfbaan” geheten, een teken moeten 

zijn dat daar reeds in de Middeleeuwen een dergelijk spel werd gespeeld.   

 

De spelregels waren in de Middeleeuwen volkomen anders dan nu. De enige 

overeenkomst was dat het een balspel betrof en er werd geslagen met de kolf, 

die van onder verzwaard was om goed mee te kunnen slaan.  

Het werd op straten en banen gespeeld, omdat het kennelijk in de lengte werd 

gedaan. De ballen waren meestal van iepenhout. Ook toen was het de 

bedoeling om een bepaald punt te raken in zo weinig mogelijk slagen of er zo 

dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Het kon dan gaan om een kuiltje dat 

men groef of een geplante tak van een boom, die men in de grond stak. Het 

kon er ook toen al op straat ruw aantoegaan. De zware ballen konden dikwijls 

vernielingen aanrichten (niet alleen aan materiaal maar voorbijgangers konden 

eveneens geraakt worden!) en het spelen belemmerde ook de vrije doorgang 

van het verkeer. Ook het publiek wist zich hierbij luidruchtig te vermaken en 

sloot weddenschappen af met elkaar. Het gerstenat zorgde voor de verdere 

overlast en er waren heuse competities, die veel bekijks trokken. Allemaal op 

de openbare weg. Eind van de Middeleeuwen kwamen er officiële banen 
Het speelse karakter werd vervangen door een officiëel geteinte bezigheid. De 

banen waren meestal 24 tot 30 meter lang en 5 meter breed. 

 

Dat maakte het spel minder geliefd. Het publiek bleef weg en de spelers 

hadden ook geen zin in overtredingen. Het kolven was voorbij, maar in de 

19
e
 eeuw werd het een nieuw leven ingeblazen door buitenlanders. De 

golf kwam terug, maar dan gespeeld op grote velden. Een sport voor de 

welgestelden, doch momenteel steeds volkser aan het worden. 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Zomer 2006: de vacanties staan weer 

voor de deur! Genieten van de Natuur, 

de eigen tuin, fietsen, wandelen. Een 

pretpark en natuurlijk met de caravan 

naar de camping. Dan nog hopen op 

een zonnetje en de pret kan beginnen, 

zeker wanneer er nog op een mooie 

zomeravond gebarbecued kan worden. 

Wat zullen velen genieten van hun 

vacante, die eigenlijk te kort duurt en 

eenmaal begonnen zo weer voorbij is! 

 

Even vergeten, dat Nederland in 

oorlog is met Irak en Afghanistan en 

dat de oorlog in het geroofde land in 

het Midden-Oosten vele slachtoffers 

eist of we nu liggen te zonnen op het 

balcon dan wel op het strand. Er zijn 

plaatsen, waar we in de vacantie 

eigenlijk gewoon niet aandenken. 

 

Genieten van de eigen tuin. Kinderen 

met hun rapporten, nog de laatste 

inkopen voor de grote reis naar het 

Zuiden, waar de zon anders schijnt 

dan in het Noorden. Nog even een 

nieuwe zwembroek en met de laatste 

zomerhit op de radio de wagen in!  

 

Even vergeten, dat het nieuwe 

zorgstelsel ons ontzettend veel geld 

kost. Dat er veel meer formulieren 

moeten worden ingevuld en dat er een 

hoge premie maandelijks moet worden 

betaald en dat er ook nog zoveel moet 

worden bijbetaald! 

 

Maar wat schijnt de zon toch heerlijk! 

Wat laat de zon ons genieten van ons 

eigen erf. Misschien nog een paar 

nieuwe kaboutertjes kopen. De 

siertegels met de hogedrukspuit 

afspuiten. Mogelijk het laatste jaar, 

want volgend jaar komen er toch weer 

nieuwe tegels. Mooiere, zoals in de 

folder! En dan buiten genieten van het 

ontbijt. Ja, het bestaat. Een heerlijk 

gevoel. Ontspannen in de zon óf liever 

in de schaduw van een boom. 

 

Even vergeten, dat onze bekendste 

superoplichter, ja die man van 

AHOLD, er met een voorwaardelijke 

straf vanaf is gekomen. En laten we 

trouwens dat hele openbaar ministerie 

maar vergeten. Al die ongewenste 

informatie, die op straat ligt. Wie 

denkt daar nu nog aan. Ja, misschien 

dat de criminelen in hun vuistje 

lachen, maar die slachten elkaar toch 

af in de hoofdstad. De politie kijkt 

radeloos toe!    

 

Wat heerlijk even geen krant te hoeven 

lezen. Opeens is er geen nieuws, want 

de journalisten zijn ook met vacantie. 

Dus is er geen nieuws. En wat is dat 

ene heerlijk gevoel! 

 

Even vergeten, dat er geen politiek 

nieuws is, want de politici zijn 

maanden met verlof. Zie je wel dat die 

politici overbodig zijn, dat we ze niet 

nodig hebben, die beroepskletskousen!  

  

Maar we nemen Helm-Nieuws mee in 

de zon. We genieten van de mooie 

verhalen, die er geschreven zijn. We 

lezen over pater von der Helm en over 

3 oude Willems te Schiedam! Geniet 

en -zo ja-: laten we drinken met mate! 



 

 

...Wij hebben ontzettend genoten van het artikel over de VDH-en in Zuid-

Afrika. Weet U dat ik nog nooit gehoord had van VDH-en, die geëmigreerd 

zijn naar de Boerenrepubliek? Het is toch wel schitterend, dat zulks reeds voor 

WOII is gebeurd. De meeste landverhuizers verlieten in de jaren 50 het 

Vaderland.Een mooi document,wat zullen ze daar in Zuid-Afrika blij mee zijn! 

 

Karin en Guus van der Waal-Van der Helm te Hoorn 

 

… Wat staat die Zuidafrikaanse Jaap van der Helm (1911-2000) goed op de 

foto! (blz 8 van HN 86). Hij lijkt waarlijk sprekend op onze pas overleden 

vader! Die, familietrekjes, hè! Het bloed kruipt toch, waar het niet gaan kan!.. 

 

Jos en Carla van der Helm te Leeuwarden 

 

…U vult Uw blad erg evenwichtig, dat maakt het zo leuk om te lezen. U zult 

ongetwijfeld veel complimenten krijgen!! Zo zit je in Zuid-Afrika en zo zit je 

in het Noorden, waar we lezen over een VDH, die al 50 jaar in de schoenen zit. 

Daarvoor onze felicitaties. Het zijn wel twee voorbeelden van VDH-en, die erg 

actief zijn en veel eigen initiatief ontplooien. Is dat een karaktereigenschap? Of 

zijn het juist uitzonderingen. Weet U, ik heb het idee, dat VDH-en nog steeds 

veel boerengenen in hun bloed hebben en zich het beste thuis voelen op hun 

eigen erf in hun eigen huis en in hun eigen omgeving! 

 

Mark van der Helm te Leidschendam 

 

..Ik heb begrepen, dat U middels Uw bestand VDH-en weet op te sporen uit de 

hele wereld, zoals U die naar Australië geëmigreerde Henk wist te koppelen 

aan zijn oude jeugdvriend. Daar zullen velen U wel dankbaar voor zijn! 

Naarmate je ouder wordt, heb je steeds vaker ideeën over vroeger en wil je wel 

oude contacten herstellen… 

 

Gerdina van der Helm te Zaandam 

  

Idee: Kan je geen boekje maken met alle verhaaltjes, die afgelopen jaren zijn 

verschenen in “Uit de oude tijd”. Volgens mij zitten veel mensen hierop te 

wachten! 

Maikel van der Helm te Delft 

EIGEN MENING 
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WIE IS DEZE DUITSE PRIESTER  

 

HEINRICH VON DER HELM  
 

MET ONZE FAMILIENAAM? 

 
Vooraf… 

 

In het winternummer 87 van Helm-Nieuws 

hebben we uitgebreid geschreven over een 

duikbootkapitein, die luisterde naar de naam 

Peter von der Helm, die leefde van 1915 tot 

1993. Het was de eerste keer dat we ons hebben 

verdiept in een drager van de naam ,,von der 

Helm”. Aanvankelijk gingen we er vanuit, dat 

de voorouders van deze Peter zijn wortels moest 

hebben in Nederland. We meenden te maken te 

hebben met een verschrijving van ,,van” in von. 

Een begrijpelijke veronderstelling. Doch, we 

moeten begrijpen en er rekening meehouden, dat er ook een aparte familie, 

luisterend naar de naam ,,Von der Helm” kan bestaan. Helm is even goed een 

Duits als een Nederlands woord.  

Toch blijft de naam fascineren en roept meer vragen op dan antwoorden 

gegeven kunnen worden. Hoe zit het nu precies met die familie ,,Von der 

Helm” te Duitsland? Of wellicht hebben we te maken met verschillende 

families met de naam ,, Von der Helm”.  

 

In ieder geval heeft onze publicatie heel wat reacties opgeleverd. Uit 

Duitsland kregen we van een tal van lieden met de naam ,,Von der Helm” de 

vraag hoe deze afstamming nu precies in elkaar zat. Martin von der Helm wist 

ons te vetellen, dat zijn voorvader in 1830 afkomstig was uit Antwerpen en 

zich net over de grens vestigde in de oeroude stad Xanten (nabij Kevelaar), die 

zijn wortels heeft in het Romeinse Rijk. De naam van deze voorvader was 
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Jodokus: niet bepaald een naam, die we bij de Van der Helmen tegenkomen. 

En extra vraagtekens alsmede een nog immer durende correspondentie over de 

herkomst van de afstamming van deze Man, die bijna 200 jaar geleden moet 

zijn geboren. Raadpleging van onze computer, leverde in ieder geval geen 

Jodokus op. De stand van zaken rechtvaardigt tot op heden de conclusie: dat er 

verschillende mensen zijn met de naam ,,von der Helm”, waarbij we nog niet 

kunnen vaststellen of ze hun bakermat hebben in onze contreien.  

    

Wanneer en waar... 

 

De vele Duitse reacties wezen ons ook op een boeiende man, naar wie een 

straatnaam is vernoemd. Het gaat hierbij om Heinrich von der Helm en de 

straatnaam bevindt zich in het huidige Mönchengladbach. Heinrich is een 

boeiende man. Een populaire man, die vriendelijkheid met geleerdheid wist te 

combineren.  

 

Hij is geboren te Koblenz in 1859, alweer een hele tijd geleden. 

Zijn doopinschrijving  in de kerkboeken op het archief van 

Koblenz is ongetwijfeld eenvoudig te vinden, zo je er de tijd en de 

mogelijkheid voor hebt om te Koblenz te gaan kijken. 

Genealogisch onderzoek te Duitsland is minder gemakkelijk dan in 

ons land. Bij ons is de door bezetter Napoleon ingevoerde 

Burgerlijke stand  een ware zegen en verrijking voor genealogisch 

onderzoek. Vroeger werd alleen de doop ingeschreven. Napoleon 

bepaalde, dat er ook een burgerlijke administratie moest bestaan, 

die in handen was van de overheid. Ook Duitsland heeft de 

Napoleontische bezetting gekend en invoering van de Burgerlijke 

stand. Doch, toen Napoleon verdween wilden de Duitse vorsten 

niets meer te maken hebben, wat aan de bloeddorstige Fransoos 

herinnerde. De Burgerlijke administratie werd weer opgedoekt en 

ging weer naar de kerken toe. Dit heeft momenteel tot gevolg, dat 

we helaas moeilijk onderzoek kunnen doen in de oude Duitse 

vorstendommen. 

 

Toen Heinrich ter wereld kwam was Duitsland verdeeld in ontelbare 

vorstendommen. Officiëel stond er een Keizer aan het hoofd van de Natie. Een 
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Keizer, die door de omstandiheden uit te buiten steeds meer macht wist te 

verwerven en zich steeds meer baas ging voeren over de koningen en vele 

vorsten van de verschillende Duitse staatjes. Toen onze Heinrich in de zomer 

van 1859 het levenslicht zag, was de bekende Pruisische kanselier  Bismarck 

inmiddels 7 jaar aan de macht. 

Heinrich was geboren op de juiste plaats en de juiste tijd om zich volledig te 

geven aan zijn kerkelijke roeping. Hij was een geleerde en op zoek naar de 

geheimen van de Natuur. Vragen over leven en dood boeiden hem mateloos. 

Hij wist er niet over uitgepraat te raken en voor hem was er maar een keuze 

mogelijk: priester te worden. Hij ging op weg naar Keulen en bekwaamde zich 

in de theologie. De priesterwijding vond plaats in juli 1882, Heinrich was 2 

maanden eerder 23 jaar geworden. De wereld lag nu voor hem open. Hij kon 

zich gaan bekwamen in het leven, dat hij altijd gewenst had: zich volledig 

wijden aan de zin van het leven en de dood. De geheimen van de Natuur 

zouden voor hem een raadsel blijven, dat hij nooit los zou kunnen laten. 

 

Zijn levensloop... 

 

Met groot enthousiasme ging priester Von der Helm aan het werk. Hij werkte 

eerst als kapelaan in de Sint Albanparochie te Keulen. Vervolgens vinden we 

hem tegen het einde van de 20e eeuw in Bonn. Hij is dan al zeer actief en heeft 

te Keulen heel wat werk verricht. Hij is onder ander eredomheer aan de Hoge 

Metropolitaanskerk te Keulen. Precies in 1900, Heinrich is dan pas 41 jaar oud 

geworden, komt een belangrijke wending in zijn leven. Hij wordt pastoor van 

de Laurentiusparohie in het plaatsje Odenkirchen. Dit lijkt een uitstekende 

plaats voor Heinrich. Hij heeft hier alles wat zijn hartje begeerd. De 

parochianen dragen hem op zijn handen. Hij kan studeren, reizen en zich 

bezighouden met het geestelijke leven. Hier is hij duidelijk op zijn plaats! Ook 

wordt hij Deken van Rheydt (1925-1931), waardoor hij zijn hele leven Heer 

Deken werd genoemd. 

 

Odenkirchen behoorde tot 1930 tot het aartsbisdom Keulen. Na 1930 ging de 

parochie over naar het Bisdom Aken. Ongetwijfeld heeft deze verandering te 

maken met de inlijving in 1929 van Odenkirchen bij Mönchengladbach, waar 

het als stadsdeel werd toegevoegd. Van 1856 tot 1929 was Odenkirchen een 

zelfstandige stad, weet Heinz Eβer van de Heimatverein Odenkirchen ons te 
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melden. Aan de heer Eβer en de Heimatverein zijn we veel dank verschuldigd 

voor informatie en afbeeldingen, die ons vriendelijk werd toegestuurd. 

De pastoor van Odenkirchen, lijkt een beetje op pastoor Odekerken uit de 

gelijknamige TV-serie ,,dagboek van een herdershond”. Hij leeft mee met zij 

parochianen en was overal 

te vinden. Wellicht wat 

autoritair, maar dat is 

vanwege zijn drukke 

bestaan niet zo 

verwonderlijk. Hij was 

geliefd. Intens geliefd! Een 

man, die de mensen 

begreep. Die oor had voor 

zijn schapen. Hij wist ze te 

koesteren en  ze uit de nood 

te halen, wanneer dat nodig 

was. Dat was Pastoor Von 

der Helm ten voeten uit!  

 

In Odenkirchen kreeg 

Heinrich veel sympathie 

voor het werk, dat hij 

verrichtte voor eenzamen en 

zwakken in de samenleving. 

  

Hij bouwde het St Jozefhuis verder uit. En ook de jeugd kreeg byzondere 

belangstelling van ,,Von der Helm”. De ongeschoolde jeugd wist zich in de 

crisisjaren ook moeilijk bezig te houden. Het alcoholgebruik was groot. Niet 

persé onder de jeugd, doch wel bij hun vaders. Opvang en aandacht was van 

wezenlijke betekenis! En dus stond de pastoor weer klaar als 

probleemoplosser. Hij zorgde voor een buurthuis, waarin de jeugd zijn eigen 

plek kreeg en daarbij ook geestelijke hulpverleners om ze bij te staan in hun 

jonge jaren! Eigenlijk was deze pastoor zijn tijd ver vooruit!               

                                                                                                                                                                  

Straatnaam... 

Dat er later een straatnaam naar hem is vernoemd is niet zo verwonderlijk. 

Maar wat wil je: als je pastoor bent in deze parochie vanaf 1900 en zoveel 

Heer Deken Von der Helm (1859-1950) 
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gedaan hebt voor je medemensen. Je hele leven in dienst hebt gesteld van de 

parochianen. En daarbij zelf ook het nodige hebt meegemaakt, waaronder twee 

oorlogen.  

Onze ,,Von der Helm” zette in de herfst van 1942 een punt achter zijn 

arbeidsleven, na zijn 60-jarig Priesterfeest te hebben gevierd in de oorlogstijd 

met zijn dierbare parochianen. Tien jaar eerder, in 1932, was het ook al volop 

feest en werd het schitterende kerkorgel in gebruik genomen.   

 

Heinrich bleef in de pastorie wonen en ontsnapte nog net aan een 

verschrikkelijk bombardem, met onbeschrijflijke gevolgen voor de hele 

omgeving. Een hele plaats was plat gegooid door de bommen van Engelsen en 

Amerikanen. Een groot verlies van eerlijke mensen, mooie gebouwen en een 

stuk  geschiedenis. Heer Deken Von der Helm werd op 31 augustus 1943 bij 

dat verschrikkelijk bombardement op Odenkirchen onder het puin van de totaal 

vernietigde pastorie vandaan gehaald, evenals zijn huishoudster. Het moet voor 

deze 84-jarige asceet een geweldige klap zijn geweest te merken hoe kerkelijke 

gebouwen werden aangevallen.   

 

De beminnelijke Von der Helm is vermoedelijk in 1947 geportretteerd. Een 

prachtig kleurenschilderij, dat we helaas in zwart/wit hebben moeten 

afdrukken, is te vinden in het Johannes-Giesen-Haus van de St 

Laurentiuspastorie. Op deze wijze is onze Von der Helm voor eeuwig in ons 

midden. Enkele jaren na het klaarkomen van het schilderij, kwam aan het 

aardse leven van deze voorbeeldige man een einde. De vertrouwelingen om 

hem heen zagen hoe hij zich steeds verder terugtrok in gebed. Na een kort 

ziekbed overleed in het 68
e
 jaar van zijn priesterambt deze byzondere Heinrich 

von der Helm. Ooit hopen we te weten te komen wie zijn ouders zijn geweest 

en zijn verdere voorgeslacht. We verlaten een boeiend, belezen en 

welbespraakt mens, die een goede leider was van zijn kudde! Een 

straatnaambordje doet ons aan hem herinneren…. 

 

 

 

 

\ 
 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 11 over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEDOOPT  
 

-Op 7 mei 2006 is Eva Jeannette Willemijn van der Helm gedoopt te 

Zwijndrecht. Haar ouders zijn Guus van der Helm en Katja van Elten. Op de 

volgende pagina vindt U een verslag. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
Op 25 april 1956 gaven Cor van der Helm 

(1921) en Lenie Meijster (1926) elkaar het ja-

woord. Alweer 50 jaren vol lief en leed zijn 

heengegaan. En halve eeuw! De drie kinderen ( 

Ger –1958, Aad-1962 en Ria-1964) verzoeken 

ons aandacht te besteden aan dit byzondere paar 

en het feest dat groots gevierd werd. Cor, zelf 

afkomstig uit Overschie, heeft de zaal van de 

Kerk ,, Sint Petrus Banden” te Overschie weten 

te bemachtigen. Op zondag 21 mei is er een 

feest gehouden van 12.00 uur tot 17.00 uur. Een 

dag om nooit meer te vergeten. En dan maar 

weer verder naar de 60
ste

  trouwdag! Voor de goede orde Cor, is een zoon van 

tuinder Gerrit van der Helm (1884-1936) en de slechts 33 jaar geworden Tijns 

Romeijn (1890-1923), die overleed in het kraambed na te zijn bevallen van een 

tweeling, die nog beiden in leven zijn. 

 

OVERLIJDEN 
-Op 26 april 2006 is te Stompwijk overleden Wilhelmina Petronella (Mien) 

Koot (1922) weduwe van Christianus Maria (Chris) van der Helm (1922-2004) 

-Te Haarlem is op 4 mei overleden Petronella Theodora van der Helm, 

weduwe van Wim Bosch in de leeftijd van 70 jaar. 

BURGERLIJKE STAND 
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BIJ DE DOOP VAN EVA TE ZWIJNDRECHT! 

 

In een bomvolle St Petruskerk te Zwijndrecht vond op zondag 7 mei om 13.00 

uur de doop plaats van Eva van der Helm. Het was een geweldig festijn. Een 

plechtigheid die gauw een uur duurde en waar veel werk aan was besteed. Niet 

alleen de mooie boekjes, die keurig in elkaar waren gezet, de mooie doopjurk, 

maar de hele organisatie 

was tot in de puntjes goed 

voor elkaar. Het was een 

echt feest. Zeker toen de 

kinderen met brandende 

kaarsjes de processie 

openenden. De ontspannen 

en lieve gezichten vol 

onschuld; dat was al een 

mooie begin! Het kon 

alleen nog maar beter 

worden en dat werd het 

ook! De pastoor goot het  

wijwater over het hoofdje van de kleine Eva. Kinderen met kaarsjes stonden 

erbij. Het was echt een feestelijk gebaar, dat kleine Eva werd opgenomen in de 

Kerk. De gebeurtenis werd bekroond met het officiëel bijschrijven van de doop 

in het kerkelijk doopboek.  

Op het einde zong de vader van Katja op gevoelige wijze het Ave Maria. 

Iedereen genoot van deze gebeurtenis. Jong en oud, begrepen de kracht en het 

geheim van de doop! Opgenomen worden in deze gemeenschap. Peter Jan van 

der Helm had zijn mooiste costuum aangetrokken en ik zat bij zijn vrouw, 

Nadja, in de bank om de tekst te volgen. Ja, dat was nog eens een mooie 

gebeurtenis. Er werd uit volle borst gezongen! En dan hebben we het nog niet 

eens over de gezelligheid van het feest dat volgde na de doop!! 

 

Want de familie had thuisgekomen van deze doopdienst een ontzettend 

gezellig feestje georganiseerd. Jammer, Eva, je hebt het wel meegemaakt, maar 

je zal het wel niet herinneren. Via dit verslag in Helm-Nieuws zal je er aan 

herinnerd kunnen worden. Het was mooi weer en in de tuin was het gezellig 

praten met elkaar. Bekenden en onbekenden. Familie en aangetrouwden: het 

Een bomvolle kerk bij de doop van Eva 
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ging allemaal geweldig goed met elkaar om. Jong en oud konden het goed met 

elkaar vinden. Iedereen sprak met elkaar. Natuurlijk werd er veel gepraat over 

de voorbereidingen van de doop. Want, zo wisten Guus en Katja te melden, de 

pastoor ging niet over een nacht ijs. Ze hebben heel wat keren een bezoek 

moeten brengen aan de Eerwaarde Vader. Het resultaat was in ieder geval 

geweldig. Een echt  doopfeest! 

 

 

 

 

Na een heerlijke uitgebreide hap gingen de bekenden en familieleden 

tevreden uiteen. Het was toch wel inmiddels avond geworden.  Een echte leuke 

en buitengewone dag, die je niet gauw vergeet! Iedereen blij; de zon, die 

scheen en de sfeer zat er prima in. Allemaal mensen, die weten hoe je een 

heerlijk feestje moet bouwen! Tevreden gezichten en gezellige praatjes, waren 

de indruk, die achterbleven aan dit bezoek aan neef Guus en zijn Katja. Wat 

leuk trouwens om te zien hoe de kleine Sanne inmiddels weer was gegroeid. 

De mooi geklede Sanne is de andere dochter van het paar en alweer 2 ½ jaar.  

 

De pastoor houdt het doopboek omhoog, waarin de naam van Eva is bijgeschreven. 
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-Bianca van der Helm (1985) is sedert 2004 speelster bij het volleybalteam 

van GTI-Nesselande te 

Rotterdam. Vanaf 1993 is 

ze in deze sportwereld te 

vinden. Begonnen bij Salvo 

67 in haar geboorteplaats 

Maartensdijk (1993) is de 

1.90m lange Bianca in 2004 

via diverse omzwervingen 

bij de huidige sportclub 

terecht gekomen. De met 

rugnummer 8 spelende 

VDH doet het goed met 

haar elftal: ze staan in de eerste divisie B-dames verreweg nummer 1 met  105 

punten uit 22 wedstrijden ( nummer 2 Rijnmond heeft 85 punten uit 22 

wedstrijden)! 

-Gijs van der Helm (1986) is actief in de 

wielrensport, waar hij actief is in de ploeg 

van Van Vliet-EBH Advocaten. Bij de 

rond van Limburg op 4 juni speelde de 

wielrenploeg een vooraanstaande rol. 

Helaas deed onze Gijs niet aan deze ronde 

mee. Een kwetsuur heeft hem gedwongen 

het wat rustiger aan te doen. Natuurlijk 

rekenen we erop dat de Pijnacker  spoedig 

weer aan de kop van zijn ploeg kan fietsen 

en weer volop kan genieten van deze 

mooie sport! 

-Trudy van der Helm (45) uit het Gelderse Rossum beklaagt zich heftig na de 

beruchte wedstrijd Ajax-Feyenoord in de Kuip. Samen met haar dochter 

Suzanne (18) en nog 800 supporters is ze door de politie opgepakt en door de 

politie misdadig behandeld. Als vee werden ze aangepakt. Geprikt in hun rug 

door ME-ers. En in een snikhete kelder onder het gerechtsgebouw opgesloten, 

waar ze pas na 10 uur op de foto konden en hun weg naar huis konden 

vervolgen. Om schande van te spreken, dat dit allemaal mogelijk is in de 

rechtstaat Nederland! Alsof deze twee vrouwen er als raddraaiers uitzagen!  

ALLERLEI 
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ROPARUN is de 

grootste non-stop 

estafetteloop van 

Rotterdam naar 

Parijs, die al 

sedert 1992 wordt gehouden. Deze 15
e
 

hardloopwedstrijd werd gehouden voor het goede en 

gezonde doel. Er werd van 3 tot 5 juni gelopen. Ook 

doktersassistente Anita van der Helm (41) was als 

begeleidster van de partij (zie foto).  Het Westlandse 

makelaarskantoor Helm & Heus is de grote hoofdsponser. Inderdaad, de 

directeur is Paul van der Helm (43) 

 

 

 

 

VDH-en DEKKEN DE TAFEL 

IN AMSTERDAM! 
 

Ed (39) en zijn zus Marianne 

(34) –foto>>> hebben een 

lifestyleshop geopend te 

Amsterdam. Wat moeten we 

daaronder verstaan. Er is allerlei 

keukengerei: van mozaïektafels, 

sloophouten kasten, antiek en 

modern serviesgoed, glaswerk, 

tafelkleden en tafellinnen. Het 

spul komt overal vandaan. 

Zowel van de groothandel als 

import uit India en Vietnam. Terwijl je je broodje opeet, dat daar geserveerd 

wordt, kan je de tafel kopen, waaraan je zit te eten. Herkent U dat? Je zit 

ergens te eten en zegt, waar hebben jullie dat vandaan? En is het ook te koop? 

Kijk, dat is nu de opzet. Wat je voor leuks ziet, kan je kopen. Smaakvolle 

zaken, die met een goede neus worden ingekocht. Ed is erg enthousiast over dit 

een VD-HELM in het NIEUWS! 
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nieuwe concept. Verder is het na sluitingstijd van de winkel ook mogelijk om 

een privé-etentje met groepen van 10 personen te regelen. Allemaal zittend en 

lopend tussen het oude en exclusieve interieur. Ofschoon nog pril, hebben de 

twee zakelijke VDH-en al voor diverse groepen een etentje kunnen 

voorbereiden. Van alles is mogelijk. Een driegangenmaal, maar ook een 

lopend diner. Uniek en niet ver van de Dam gelegen in de Oude Spiegelstraat 4 

(informatie: telefoon 020-3208866)  

 

 

WILLEM jr IN 1765 NAAR HUIS VAN WILLEM sr 

 

Het verhaal speelt zich af te Schiedam, waar vader Willem van der Helm 

(1735-1818) getrouwd was met Neeltje Jans Verdoes (1736-1812) en een 

aardig huis bewoonde, waar hij met zijn gezin leefde. Aanvankelijk zijn er 

negen kinderen uit dit echtpaar geboren: allemaal in de periode van 1761 tot 

1777. Een gezellige familie, die zijn werk vond in diverse beroepen in en rond 

Schiedam. Het is duidelijk geen agrarische familie. Men woont al minstens 

vanaf 1673 te Schiedam. Overal heeft men ooms en tantes en neven en nichten 

in deze mooie kleine stad.  

 

Testament… 

 

Vlak na het huwelijk van Willem senior in 1760, ging hij met zijn vrouw naar 

de notaris. Als een goed huisvader wilde Willem testamentair vastleggen, dat 

eventuele kinderen een goede opvoeding moesten krijgen en tot een leeftijd 

van 25 jaar financiëel onderhouden dienden te worden. Dat is duidelijke taal! 

Van der Helm was zich dus zeer degelijk bewust van een goede opvoeding van 

zijn kinderen. Ook wordt in datzelfde testament nog aan zijn ouders gedacht, 

met dien verstande: mochten zij nog in leven zijn dan zouden ze twee zilveren 

ducatons krijgen! 

 

Vanzelfsprekend werden de kinderen wanneer ze wees of halfwees zouden 

worden, opgevoed door de familieleden. De weeskamer werd volledig 

uitgesloten en alle eventuele beslommeringen bij een overlijden, werden 

binnen de familie gehouden. In het testament worden geen bedragen genoemd 

die een inzage geven in het vermogen van de familie. Alleen weten we dat de 

langstlevende van de echtelieden elkaar benoemen tot universeel erfgenaam. 
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Iets dat we in Nederland helaas tegenwoordig niet meer kunnen doen met één 

testament. Voorts komt duidelijk ter sprake, dat het totale vermogen in ieder 

geval niet meer bedraagt dan 2000 gulden. 

 

De woning… 
 

Het huis waar de familie inwoont en in 1765 wordt verkocht door Willem sr 

aan Willem jr is gelegen aan de Lange Kerkstraat. Afgesproken wordt tevens 

dat Willem sr en zijn vrouw er zijn hele leven in mag blijven wonen, zij het in 

het achterhuis. Het huis blijkt aanzienlijk te zijn van grootte. Waar een 

achterhuis is, is ook een voorhuis en duidelijk is dat het huis ook voor die tijd 

groot genoeg is voor onafhankelijke bewoning. De verkoopprijs bedraagt 

overigens 500 gulden, die in contanten door Willem jr wordt opgehoest. 

 

 

Maar… wat de koop van dit huis van vader aan zoon zo byzonder maakt, is 

de herkomst van het pand. Het blijkt namelijk al door opa te zijn aangekocht in 

1738 voor een bedrag van 425 gulden in contanten. Opa Van der Helm kocht 

het pand van Lijsbeth van der Plaats die weduwe was van Dirk Oranje. De 

naam van opa?? Ja, laat hij nu ook Willem heten! Zodat we eigenlijk kunnen 

schrijven dat het pand vanaf 1738 in handen is geweest van drie generatiën 

Willem van der Helm! Heel goed mogelijk is dat deze drie generatiën op een 

bepaald moment alledrie in het huis hebben gewoond. Opa is echter niet in het 

ouderlijk huis overleden, maar  in het gasthuis van Schiedam. 
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HUISMERK: teken van eigendom 
 

Onder een huismerk, verstaat men een symbool, waarmee men aan anderen 

duidelijk kan maken, dat iets jou toebehoort. Zo vinden we vanouds op het 

platteland bij markering van de grens van je eigendom een stuk hout met 

daarop het huismerk van de familie. Hoe ouder de huismerken zijn, hoe meer 

ze op oude runetekens lijken. Vaak rechte tekens, die gemakkelijk in het hout 

gekerfd konden worden. Hoe meer krullen erbij te pas komen, des te moderner 

het symbool wordt. In de latere tijden wist 

men zelfs enkele letters, vaak initialen, toe 

te voegen aan een huismerk. Duidelijk een 

teken van de recentere eeuwen. Ook kunnen 

we het huismerk van Albert Heijn hiertoe 

inderdaad rekenen. De in elkaar geschoven 

A en de H, vormen inderdaad het huismerk 

van de grootgrutter. Een herkenbaar plaatje in deze moderne tijd, waar men 

middels logo‟s zich ook herkenbaar wil presenteren.  

 

Ook bij de Van der Helm-en komen we een huismerk tegen en wel bij Arien 

Harpersz, die te Monster op 28 februari 1649 een notariële acte met het 

huismerk bekrachtigde (zie afbeelding). Want voor alle duidelijkheid: het 

huismerk bezat rechtskracht en werd gelijkgesteld met een handtekening. We 

zeggen nu nog wel eens spottend: ,,U mag ook een kruisje zetten!” en eigenlijk 

heeft dat gezegde zijn oorsprong in de tijd van de huismerken!  

 

Arien Harpersz (±1615-±1665), was een kleinzoon van Daniel Dirksz, die in 

1536 was geboren en als stamvader geldt van velen van onze lezers. Arien 

huwde twee kaar. De eerste maal is de inschrijving bewaard gebleven en wel 

‟s-Gravenzande 22 juli 1646 met Maartje Laurensdr van der Does. Voor de 

tweede maal is hij in ieder geval gehuwd vóór 1660 met Liesbeth Jansdr van 

Alenburgh. Zijn leven speelde zich hoofdzakelijk af in het Westland, waar hij 

te vinden is als boer op een eigen stuk land en boerderij. 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Dwaasheid rondom ouderdom.. De 

laatste maanden horen we steeds 

meer, dat de mensen langer moeten 

gaan werken per week en/of dat de 

pensioengerechtigde leeftijd moet 

worden opgetrokken naar 67 of 68 

jaar. Dit alles zou nodig zijn om onze 

verdiende oudedagsvoorziening in 

stand te houden. Is dat nu werkelijk 

nodig? 

Wanneer er minder kinderen geboren 

worden, gaan er minder naar school. 

Dat bespaart een heleboel geld bij het 

ministerie van onderwijs. Het 

ministerie van Onderwijs heeft een 

hele grote begroting. 

Wanneer er minder kinderen worden 

geboren en het inwoneraantal van ons 

land zou dalen, heb je minder mensen 

nodig om huizen te bouwen. Wanneer 

er minder kinderen worden geboren, 

kunnen de kosten voor de kinderbijslag 

verschuiven naar de ouderen. 

Op het gebied van defensie zullen 

minder jeugdigen zich opgeven. Dat 

scheelt een heleboel kosten. 

Het is een kwestie van creatief denken. 

Jongeren tot 18 werken meestal niet, 

ouderen vanaf circa 60 jaar ook niet 

meer. Wanneer er minder jongeren 

zijn, kan het geld, dat daar 

overgehouden wordt, besteed worden 

voor de Ouderen. De totale 

arbeidsbevolking tussen globaal 18 en 

60 jaar, blijft het geld opbrengen.  En 

waar bij de jongeren geld wordt 

overgehouden, gaat dat 

vanzelfsprekend naar de ouderen toe. 

 

Trouwens…. Wat is er gebeurd met 

ons waardevolle tafelzilver. Alle 

privatiseringen of welke naam men er 

ook aan gegeven heeft. De verkoop 

van de PTT heeft miljarden 

opgebracht. De verkoop van de NS 

idem en Schiphol leverde ook een 

goede prijs op. Maar niet te denken 

van de privatisering van gas en licht, 

welke ontzettend in prijs zijn verhoogd 

en bijna onbetaalbaar zijn geworden. 

Deze openbare nutsbedrijven zijn 

verkocht door de staat en waar is het 

geld gebleven? 

Men wist toch dat er een geboortegolf 

aankwam van 1945? Als men wilde 

regeren, kon men toch allang een potje 

maken?? 

Maar dat potje is helemaal niet nodig. 

De langere werkweek is volslagen 

onzin en dat geldt ook voor de 

verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd. Pure diefstal is hier wederom 

gaande! Natuurlijk zullen de kosten 

van volksgezondheid wat ouderen 

betreft toenemen, maar wat jongeren 

betreft (jeugdzorg, kraamhulp, 

kunstmatige bevruchting) zullen de 

kosten afnemen. We worden geregeerd 

door Europa! Daar bepalen ze het 

verhogen van de leeftijd om met 

pensioen te gaan. Onbegrijpelijk dat 

deze onzin allemaal geslikt wordt! 

 

HN biedt U een stukje zekerheid in de 

verwarrende tijden. Wij brengen U 

naar het Bleiswijk van de 18
e
 eeuw, 

waarin Jan Jansz van der Helm leefde. 

We besteden aandacht aan een groots 

huwelijk te Zwijndrecht én we bekijken 

nostaligische als we zijn een stukje van 

de bekende maandag als wasdag.



 

 

...Wij stonden eens op een camping in München en kwamen in contact met een 

Duitser, die Von der Helm heette. Hij wist boeiend te vertellen over zijn 

familie. Hij dacht dat er een afstammingslijn was met Nederlandse voorouders. 

Wij vonden het artikel over pastoor Heinrich von der Helm dan ook schitterend 

en dachten gelijk weer aan onze vacantie in Duitsland van jaren geleden… 

 

Johan en Gerda van der Helm te Arnhem 

 

...Hartelijk dank voor toezending van vijf exemplaren van Helm-Nieuws. Het 

ziet er prachtig uit. Ik zal de bladen  verdelen en kan U zeggen dat ik erg onder 

de indruk ben van Uw arbeid. Op www.odenkirchen.de/aktuelles hebben we de 

ontvangst van Helm-Nieuws bekend gemaakt!… 

 

Heinz Eßer van Heimatverein te Odenkirchen gem. Mönchengladbach. 

 

…Erg leuk dat artikel over de doop van Eva te Zwijndrecht. En zo‟n bomvolle 

kerk! Het zal heel wat mensen jaloers gemaakt hebben! Stom van me, dat ik de 

doop van mijn eigen dochtertje twee jaar geleden niet bij jou heb gemeld. Dan 

hadden we zeker in Helm-Nieuws gestaan! 

 

Catty van der Helm te Zoetermeer 

 

…De ene keer vind ik een stukje geschiedenis van de VDH-familie leuk om te 

lezen, maar de andere keer ben ik weer enthousiast als ik lees over het leven 

van heden, zoals de doop te Zwijndrecht. U hebt de sfeer wel erg goed 

weergegeven. Ik heb erg meegeleefd en kijk uit naar de geboorte van ons kind.. 

 

Mitch en Marja van der Helm-De Vreugde te ‟s-Gravenhage 

 

…Ik heb altijd al geweten dat er Van der Helmen te Schiedam hebben 

gewoond. Dat ze er al in de 18
e
 eeuw woonden, heb ik nooit geweten. Dat is 

wel een eind terug in de geschiedenis! En dan ook nog drie generatiën in één 

eigen huis…Een huis met een voor- en achterhuis, dat maakt bewoning voor 

meerdere gezinnen prima mogelijk! Zeker in die tijd was het vanzelfsprekend, 

dat je je ouders of broer, zus, oom, tante in je huis had. En het ging goed!…. 

 

Sander van der Helm te „s-Hertogenbosch 

EIGEN MENING 
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OVER DE HANDEL EN WANDEL VAN  
 

-HOUTZAGER EN SCHEEPMAKER- 
 

JAN JANSZ VAN DER 

HELM 
(1683-1741) 

 

 
 
Er bestaan zeer vlijtige Van der Helmen, die meer dan gemiddeld streven 

naar een goede boterham. Mensen, die vooruit willen komen op de 

maatschappelijke ladder. Die hun kinderen een goede toekomst willen 

geven. Deze mensen komen we in het dagelijks leven van heden tegen, 

doch waren er ook vroeger overal te vinden. Ofschoon VDH-en weinig in 

het bestuursapparaat van ons land hebben gezeten, waren ze vaak actief 

voor hun eigen positie en dat van hun gezin. In die tijd speelde verdere 

familie ook nog een belangrijke rol, hetgeen je heden jammergenoeg niet 

altijd meer kan zeggen.  

De hier te behandelen Jan van der Helm was nu typisch zo’n uitzonderlijk 

geval, die ondernemerszin wist te combineren met liefde voor zijn gezin. 

Hij was een familiemens, die graag wat voor zijn naasten overhad. 

 

Geboorte en jeugd… 
 

De doopinschrijving van Jan Jansz van der Helm vinden we in het doopboek 

van Bleiswijk, waar hij op 1 augustus 1683 in de Nederlands-Hervormde kerk 

water over zich heen kreeg gesprenkeld. Als doopgetuige wordt genoemd 

Pieter Cornelisz van der Helm. We durven niet met zekerheid te stellen, wie dit 

familielid is. Een neef met die naam is in 1666 gedoopt. Wanneer geboorte en 

doop kort na elkaar hebben plaatsgevonden zou het neefje bijna 18 jaar zijn 
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geweest. De ouders van onze Jan Jansz, waren Jan Pietersz van der Helm (ged. 

1649) en Maartje Willemsdr. Voor de bezitters van de VDH-encyclopédie, 

kan gezegd worden dat dit een aanvulling is op deel IV, waarbij Jan Pietersz 

als 7
e
 kind wordt genoemd van het echtpaar Pieter Willemsz van der Helm 

(geboren ca 1601) en Ariaantje Cornelisse. 

aankoop Jan van der Helm van een scheepmakerij 

 

Onze Jan had in ieder geval nog een 1 ½ jaar oudere broer, Willem, waarover 

verder weinig bekend is. Andere broers en zussen zijn niet bekend. Zijn ouders 

waren in 1680 gehuwd te Bleiswijk, doch dat huwelijk heeft niet lang geduurd. 

Bij de geboorte van onze Jan, was zijn vader reeds overleden. Hij heeft zijn 

vader dus nooit gekend en groeide op onder de beschermende hoede van zijn 

overige familie. Zijn neefje, die doopgetuige was, kwam onder deze 

omstandigheden goed van pas, ofschoon van een duidelijk optrekken met 

elkaar niets uit de archiefstukken blijkt. Het valt te bedenken, dat Jan al vroeg 

zelfstandig was en op zijn eigen benen wist te staan. In zijn jeugd was hij veel 

in de dorpen in de omgeving aan het struinen. Hij was wat eenzaam en trok op 

met oudere mensen, die hem -als een vervangend vaderfiguur- wat 

levenswijsheden bijbrachten. Hij leerde van hen en zij vormden zijn karakter. 

Op school leerde hij lezen en schrijven en natuurlijk had hij rekenen gehad. 

Het bleek, dat onze Jan een handelsgeest had, die verder ontwikkeld werd door 

zijn omgeving. 

 

Trouwerij en kinderen… 

 

Hij was 27 toen hij in het huwelijk trad met Ariaantje Jansdr Bleiswijk, die 

een dochter was van Jan Dirksz Bleiswijk en Marietje Timonsdr. Een familie, 
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die zijn wortels heeft –U raadt het al- te Bleiswijk, doch waarvan nazaten 

uitzwermen over de omgeving van Pijnacker, Stompwijk en Berkel. Jan en 

Ariaantje krijgen vier kinderen, die ze helaas niet samen kunnen grootbrengen: 

Ariaantje komt na 10 jaar huwelijk te overlijden, mogelijk in het kraambed. 

Van der Helm zit met jonge kroost, terwijl hij moet werken om de kost te 

verdienen en voor onderhoud te zorgen. De weduwnaar van nog geen 40 jaar 

moest op zoek naar een nieuwe vrouw, al was het maar om voor de kinderen te 

zorgen. Een geluk bij een ongeluk was het treffen van de jonge weduwe 

Trijntje Ariensdr de Zeeuw uit Capelle aan de IJssel. Ze huwden elkaar in het  

Bleiswijk  van 1722. Leuk detail om te vermelden is dat Jan dan 39 jaar en 1 

dag oud was. Het huwelijk werd gesloten op huwelijkse voorwaarden. 

Afgesproken werd, dat ze zich niet met elkaars financiën zouden bemoeien en 

elkaars schulden niet zouden betalen. Mocht Jan overlijden, dan zou zijn 

vrouw het bedrag van ƒ 4.000,- krijgen. Had ze echter van hem kinderen 

gekregen, dan moesten zij maar voor het onderhoud van hun moeder zorgen en 

werd volstaan met het krijgen van haar kindsdeel. 

 

Trijntje neemt de verzorging van Jan en zijn kinderen op zich. Jan verwekt en 

passant nog 3 kinderen bij zijn tweede vrouw. Het turbulente leven van Jan van 

der Helm met zijn tweede vrouw duurde een kleine twintig jaar. Door het 

overlijden van onze Jan in 1741 te Bleiswijk, kwam er een einde aan het 

huwelijk. De begrafenis was indrukwekkend. Uit het feit dat zijn lijk werd 

aangegeven voor een bedrag van ƒ 15,- kunnen we opmaken, dat hij tot de 

classe van de vermogenden behoorde. 

aankoop van de zaagmolen in 1725 

 

Zijn leven als houtkoper… 
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Het tweede huwelijk maakt een bepaalde vechtlust in Jan los. Op eens duikt 

hij op in allerlei acten. Ofschoon Bleiswijk zijn woonplaats blijft en zijn stiel 

houtkoper is, slaat hij zijn vleugels uit naar elders. Hij is niet langer houtkoper 

en handelaar, maar gaat zelf wat met het hout doen. Het zwervende bestaan om 

bij de een te kopen en de andere te verkopen, ruilt hij om in vastigheid. Hij 

koopt in 1724 een heuze zaagmolen te Aarlanderveen, compleet met huis en 

erf en loodsen. De overeengekomen som van ƒ 4.500 gulden wordt contant 

betaald. Naar deze tijd omgerekend hebben we het dan over een bedrag van ca 

ƒ 100.000,-! Van der Helm kan aan de slag met het zagen van hout, zowel voor 

zichzelf als ook voor anderen. Het is een goede manier van zakendoen. Een 

investering, die er dubbel en dwars is uitgekomen. De zaken lijken zo goed te 

gaan, dat onze molenaar zijn oog laat vallen op de nabij gelegen 

scheepmakerij. Voor een leuk bedrag van ƒ 2.547,- koopt Jan reeds in 1725 

deze scheepswerf van Jan Jacobsz van Swieten. Erbij geleverd worden een 

huis met erf en een heleboel gereedschappen. Het gaat Jan voor de wind! En 

we zullen mogen aannemen, dat zijn gezin er wel bijvoer. 

 

Een serieuze vraag is: hoe kon Jan zich zowel als scheepmaker en als 

molenaar manifesteren? Hij kon toch maar op één plaats tegelijk zijn. Het 

vermoeden is dan ook gerechtvaardigd, dat hij personeel in dienst had om 

zowel op de molen te werken als op de scheepmakerij. Zijn hart gaat overigens 

méér uit naar het maken van schepen, dan naar de zaag. Het creatieve en het 

realiseren van het product moet hem een geweldige opkikker hebben gegeven. 

Een man, die werkte voor zijn plezier. Die een tevreden huisgezin had en 

prima familie om zich heen, die hij regelmatig bezocht, al was het maar om als 

doopgetuige op te treden. 

 

Beleggingen 

Dat we hier te maken hebben met een vermogend zakenman, blijkt ook aan 

de investering in een huis met erf, dat hij koopt van Aagje van der Bent. Het 

huis is gelegen vlakbij zijn zaagmolen te Aarlanderveen. Het bedrag gaat over 

voor een prijs van ƒ 555,25, doch op voorwaarde, dat ene Jacob Pietersz 

Attevoort er zijn hele leven in mag blijven wonen zonder huur te hoeven 

betalen. Deze transactie vond plaats in 1725 op dezelfde dag, dat hij de 

scheepmakerij in handen kreeg. Blijkbaar had Jan grootse plannen en hoefde 

hij zich om geld geen zorgen te maken. Op langere termijn zou dit stuk land 

met huis bij de scheepmakerij kunnen worden getrokken en had hij ruimte 
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genoeg voor opslag en mogelijkheden tot uitbreiding. Ook zullen de diverse 

huizen, die hij bezat een bron van vaste inkomsten hebben opgeleverd. Ook het 

huis waar de heer Attevoort zijn hele leven gratis in mocht wonen, moet gezien 

worden als een belegging en niet als een vorm van liefdadigheid. De man zou 

op vergevorderde leeftijd zijn geweest, waardoor het voor Jan een beetje een 

gok was, hoelang hij moest afwachten alvorens het huis in de verhuur te doen. 

Aankoop huis te Aarlanderveen 

 

Nog een scheepmakerij! 

Zoals we al zeiden lag het hart van Jan vooral bij de scheepmakerij. Dat blijkt 

eens te meer, toen hij er in 1736 nóg een bijgekocht te Waddinxveen. Het was 

5 jaar voor zijn dood. Wederom een mooie belegging, waar hij met plezier 

naar kon kijken, omdat hij zelf zoveel verstand had van het vak. Aan deze 

scheepmakerij moest veel worden gedaan, hetgeen al een beetje wordt 

verraden door de koopsom van slechts ƒ 750,-! Er is sprake van een 

omgewaaid werkhuis, waarvan de deuren en vensters op de werf liggen. Er is 

een hoop werk te doen voor onze Jan, hetgeen hij met verve deed!  Duidelijk is 

dat deze ambitieuze VDH het ver heeft geschopt in het leven. Doch hij had 

ongetwijfeld nog andere plannen, toen hij in 1741 op 58-jarige leeftijd kwam 

te overlijden. De weduwe deelde mee in de erfenis, samen met de kinderen uit 

het eerste en tweede huwelijk.  

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 11 over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEDOOPT  
 

-Op 25 mei is Tiago Breuer te Spijkenisse geboren als zoon van Martijn Breuer 

(33) en Simone Cornelia Aaltje van der Helm (32). De trotse grootouders zijn 

Koos van der Helm (56) en Henny Francken (53), die ons het heuglijke nieuws 

hebben laten weten. (deel 7) 

-Op 9 juni is te Leiden geboren Thymen Arthur van der Helm als zoon van 

Joost van der Helm en Annette van Mil (deel 8) 

-Te Zoetermeer werd op 18 juni geboren Laura Arianne Visser, dochter van 

Barend Visser (37) en Renny van der Helm (36). Krijn kreeg er hierdoor een 

zusje bij! (deel 8) 

-Apetrots zijn de ouders Paul van der Helm (29) en Femke Schook uit Rhoon 

met de geboorte van NOAH, die op 27 juli te Rotterdam werd geboren. De 

ouders van Paul zijn Pieter en Hannie van der Helm-Verweel uit Alblasserdam. 

(deel 1) 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
-Over het huwelijk van Guus van der Helm en Katja van Elten op 2 september 

te Zwijndrecht (kerk/ wet) kunt U meer lezen op de volgende bladzijden.(dl 6) 

 

OVERLIJDEN 
 

-Te Leiden overleed H. J. Bosman in de leeftijd van 62 jaar. Zij was 

echtgenote van R.E.J. van der Helm. 

-Op 18 juli overleed te Zoeterwoude de markante Johannes Martinus (Jo) van 

der Helm (deel 8). Hij overleed in zijn 95
e
 levensjaar als weduwnaar van Marie 

Korée (1914-1993); 

-Op de 19
e
 juli overleed een zus van Jo, namelijk Johanna Maria (Annie) van 

der Helm, weduwe van Leo Warmenhoven. Ze is te Leidschendam op de 25
e
 

begraven. (deel 8)  

BURGERLIJKE STAND 
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GROOTSE BRUILOFT TE ZWIJNDRECHT! 

 

Maanden van voorbereiding gingen er aan vooraf.. Het aftellen was 

begonnen. Op het internet werden we op de hoogte gehouden van de vele 

gebeurtenissen. Ieder nieuwsfeit konden we in de dagboeken lezen. We leefden 

mee als Katja (29) haar trouwjurk ging kopen. En vol spanning hebben we 

afgewacht hoe deze er uit zou zien. Katja zag er op de trouwdag –zaterdag 2 

september- oogverblindend uit. Een prachtige witte jurk, maakte van haar een 

sprookjesprinses. Ze glunderde van top tot teen. Het ging precies zoals ze 

wilde en ze vertelde me, geen enkele last te hebben van spanningen.  

Dat in tegenstelling tot de bruidegom Guus van der Helm (48), die van origine 

uit Delft afkomstig is. Zijn zoon Mike (12) uit een eerder huwelijk wist 

triomfantelijk te vertellen, dat zijn pa die nacht geen oog had dichtgedaan. 

Mike was bruidsjonker en zag er prachtig uit in zijn jacquet. Zijn pa droeg 

trouwens ook een jacquet met een hoed, die hij niet graag ophad. Bruidsmeisje 

was dochter Sanne (2). En de andere dochter Eva (bijna 1 jaar) liet ook 

regelmatig van zich horen! Ja, voor alle duidelijkheid Guus en Katje wonen al 

een tijd samen en hebben al twee schatten van kinderen. 

 

Anderhalve dag heeft de bruiloft geduurd. Kosten nog moeite waren gespaard 

om deze dag onvergetelijk te maken. Natuurlijk zal zeker een rol hebben 

gespeeld, dat Katja enig kind is van Ben van Elten en Jeannette Bouwmeester. 

Om half twaalf werd het burgerlijke huwelijk gesloten in de stadsschouwburg 

van Zwijndrecht. In het theater daalde Katja van de trap af, terwijl Guus als 

een Romeo onderaan wachtte. Een prachtig plaatje. Na het wettelijk huwelijk 

ging het bruidspaar vergezeld met de gasten naar de H. Petruskerk, waar het 

huwelijk kerkelijk werd ingezegend. Tijdens de Consecratie deed zich een 

akelig incident voor, toen op dit sacrale moment een van de gasten weinig 

respectvol, moest roepen tegen de priester: ,,geef mij ook ‟n slokkie van de 

wijn..!”Ja, dat was duidelijk iemand, die zich niet wist te gedragen. Vervolgens 

ging de stoet na nog een broodje en kop koffie te hebben genuttigd in de 

pastorie naar het ARA-hotel te Zwijndrecht voor het aansnijden van de 

bruiloftstaart. 

Het hotel/restaurant was mooi in de bossen gelegen. Een schitterende 

omgeving, waar we wachtten op de verlengde limousine, waarmee het 

bruidspaar zich verplaatste. De stemming zat er goed in. Van de bruidegom 
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waren zijn twee zussen, Ria en Wilma en zijn broer, Jan, aanwezig compleet 

met aanhang. Byzondere gast was zijn 80-jarige tante Elisabeth van der Helm. 

Behalve zijn neef Frans waren geen verdere VDH-en op de bruiloft aanwezig. 

Veel gasten kwamen dan ook bij de familie Van Elten vandaan. Neefjes, 

nichtjes, tantes, ooms en ook veel aangetrouwden. Daarbij kwamen nog de 

nodige kennissen en buren  van de bruid en bruidegom acte de présence geven. 

 

Het diner… 
 

Na het aansnijden van de taart en het drinken van wat glaasjes, hield de 

ceremoniemeester de klok scherp in de gaten en bleek het de hoogste tijd te 

zijn voor het diner, omdat anders de receptie in gevaar zou komen. Het eten 

was geweldig. De tafels waren mooi versierd en na een heerlijke groentesoep, 

begon het lopend buffet met heerlijke stukken rollade en vlees, maar ook verse 

zalm en andere vis. Constant werd alles aangevuld. De saté‟s gingen snel van 

de hand en patat was ook erg in trek. En die salades waren zo mooi opgemaakt,  

 
Katja, Guus en bruidsjonker Mike voor de ingang van het hotel-restaurant 
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dat het bijna zonde was om ze aan te snijden! Het was echte kunst, wat de koks 

hadden gepresteerd en een lust voor het oog. Bruid en bruidegom liepen langs 

de tafels en informeerden belangstellend of het eten smaakte. Ook moeder 

Jeannette ging van tafel tot tafel om belangstellend met de gasten te 

converseren. Het geheel was allemaal zo feestelijk! En er hing zo‟n gezellige 

sfeer. De alcohol was zeker debet aan deze stemming, want de glazen bleven 

vol met het geestrijke vocht. De obers hadden alleen al hun handen vol aan het 

telkens bijschenken van de verschillende soorten wijnen. Na al het heerlijke 

eten, volgden nog een dessert, dat bestond uit vele soorten ijs. Uitbundig veel, 

mag je wel zeggen. Niemand zal zich dan ook te kort hebben gevoeld! 

 

Na het diner gingen we een etage lager voor het grootse feest, dat om 20 uur 

zou losbarsten. Maar de strakke planning ten spijt, bleek de openingsdans pas 

een uur later te kunnen worden gegeven door het bruidspaar. Het feest duurde 

tot 1 uur, waarbij veel gedanst werd, doch helaas door de luide muziek, kon er 

niet fatsoenlijk met elkaar gepraat worden. Dat was jammer, vonden vele 

gasten. Uiteindelijk gingen de meeste gasten na veel voldoening naar bed om 

de volgende dag met of zonder kater aan de brunch deel te nemen, die door de 

ouders van Katja werd aangeboden. Tot 4 uur die zondag zou het feest duren, 

waarna het bruidspaar voldaan naar Turkije vertrok voor de huwelijksreis.  
 

 

 

 

 

-Rik van der Helm  (21) 

uit Leidschendam op de 

foto met een karper van 

ongekende omvang, die 

hij in Frankrijk gevangen 

heeft. Een bodybuilder 

onder de karpers! Het 

beest heeft een gewicht 

van 44 pond! Een aardige 

vangst.  Een kleine 

toevalligheid, zijn 

broertje heet Kasper (16); 

één lettertje verschil. Zal 

ALLERLEI 
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dat hem het geluk gebracht hebben van deze byzondere vangst. Met een 

sleepnet heeft hij het beest uit het water gehaald, vervolgens gewogen en weer 

teruggezet. Een paar gunstige plekjes om te vissen zijn trouwens Bleiswijk en 

het Westerpark te Zoetermeer. Dus, wie trek heeft….(deel 8) 

 

-Het dorpsfeest te Pijnacker is uitgelopen op een waar slagveld. Op 6 mei was 

het raak! De politie gedroeg zich als beesten en bleef volgens vele getuigen als 

wilden om zich heen slaan. Iedere slag leek raak te moeten zijn. Men sprak er 

over dat de politie helemaal door het lint ging! De Rijksrecherche werd 

gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze massale meppartij van de 

politie. Eén van de vele slachtoffers was de geboren Nootdorper Micky van 

der Helm (19-deel 8), die met zijn vriendin in Pijnacker was gaan dansen op 

de muziek van DJ Jean. Hij had aanvankelijk niets in de gaten. Op een gegeven 

moment moest iedereen de feesttent verlaten en stonden ze op eens oog-in-oog 

met de politie in gevechtskleding. Even na middernacht zal het zijn geweest. 

Een overmacht aan agenten mepte in het wilde weg, gelijk bezetenen! Micky 

en vriendin probeerden bij de meppende agenten vandaan te komen door op 

hun fiets te springen en kwamen ten val. De politie bleef doorslaan en ondanks 

alles, wist hij weer omhoog te klauteren en gauw weg te fietsen. Later bleek de 

pijn zo groot, dat hij spoedig in het ziekenhuis van Delft zat: gebroken 

elleboog! Met een pen van één decimeter erin om de zaak te laten herstellen! 

Daar baalde de student facility management behoorlijk van. Die agenten, 

gedroegen zich als agressieve criminelen, die wat Mick betreft zwaar vervolgd 

moeten worden! Het is werkelijk schandalig, dat zoiets allemaal maar kan. 

Justitie vormt een staat in de staat, zonder controle! En zulke geluiden horen 

we steeds meer. Een onderzoek van de rijksrecherche, die de gang van hun 

collega‟s heeft onderzocht, heeft als uitkomst, dat er inderdaad schandalige 

zaken zijn gebeurd. Deze simpele conclusie is al heel wat, want meestal 

wassen de heren elkaars handen schoon! 

 

-Anne van der Helm uit Hoogeveen is een DJ, die je 

overal voor kunt inzetten. Hij weet muziek te draaien en 

sfeer te brengen op allerlei gebied. Een confettie-kanon 

erbij? Of liever wat sneeuw; maar ook een Hollandse 

meezingavond of een mega vette danceparty. Anne is niet 

alleen DJ, maar ook een creatieve kracht achter Viking 

B.V., een bedrijf, dat achter allerlei vormen van amusement 

zit. Van bedrijfsfeesten tot… je kan het zo gek niet 

bedenken. Overal waar Anne verschijnt, is het feest 
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geslaagd! Inmiddels werkt Anne al weer 6 jaar voor Viking. Nieuwsgierig? 

Voor de prijs moet men denken aan zo‟n € 400,- wanneer het om besloten 

feestjes gaat. 

 

-Theo van der Helm (78) uit Delft is met zijn scootmobiel in het water 

gereden ter hoogte van het Rijswijse Haantje, nadat hij terug kwam van een 

rouwdienst te Rijswijk, waar hij afscheid had genomen van een kaartvriend. 

Door moedig ingrijpen van Dennis van Duivenbode en Ron de Schrijver, 

werkzaam bij een bedrijf in de buurt, kwam Theo van der Helm, die vorig jaar 

door een herseninfract was getroffen weer op het droge! Ook haalden zijn 

redders de zware scootmobiel nog uit het water. (deel 2) 

 

 

,,HOMO-HUWELIJK” IN 1695! 
 

 

Snuffelen in een archief, betekent vaak het tegenkomen van allerlei leuke en 

byzondere acten. De wenkbrauwen worden soms even gefronst. Lezen we het 

goed? Of staat er iets anders? In het trouwboek van de Nederlandsch-

Hervormde Kerk lezen we op 3 september 1695 een huwelijksinschrijving van 

Pieter Leendertsz Grootendorst met Gijsbrecht Cornelisz van der Helm. 

Ongetwijfeld een geweldige gebeurtenis, maar natuurlijk vereist een dergelijke 

huwelijksinschrijving nader onderzoek. Natuurlijk bestond homofilie destijds 

ook, al werd het meestal sodomie genoemd. De herenliefde is iets van alle 

tijden. Het ,,echtpaar” is volgens onze gegevens in ieder geval afkomstig uit 

Waddinxveen, wat vroeger Waverveen werd genoemd. 

 

Onderzoek wees uit dat het hier om een schrijffout gaat, die kennelijk 

niemand is opgevallen. Achter de naam van Grootendorst, staan de 

hoofdletters J.M. te lezen, wat staat voor jongeman. Achter Van der Helm staat 

te lezen J.D., hetgeen staat voor jongedochter. Hiermee is dus al gezegd, dat 

het echt om twee niet eerder gehuwde mensen gaat van verschillende 

geslachten. De schrijffout is zeer merkwaardig en zo‟n blunder komt zelden 

voor. Een homohuwelijk bestond ook toen niet voor de kerk en dat doet het nu 

nog niet. De namen deden bij de schrijver geen lichtje opgaan. Terwijl niet 

alleen de huwelijksinschrijving wordt genoemd, maar ook de ondertrouw. In 
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totaal worden 4 data genoemd: allereerst de kop 3 september, daarna 4, 11 en 

18 september. Vaak was de schrijver, de koster of de schoolmeester. In ieder 

geval was het analphabtisme groot en slechts een kleine bovenlaag was de 

schrijfkunst machtig. 

 

 

 

Uiteindelijk heeft speurwerk opgeleverd, dat het hier niet ging om Gijsbrecht 

van der Helm, maar om Annigje Cornelisse van der Helm. Geen eenvoudige 

klus, want er heeft wel degelijk een Gijsbrecht bestaan te Waddinxveen, zo 

zien we deze man in 1692 zijn belijdenis afleggen! Hij is dan ongehuwd. We 

kunnen voorzichtig de conclusie trekken, dat we hier te maken hebben met een 

broer en een zus. Het zoeken van de ouders van deze broer en zus, heeft tot nu 

toe nog geen resultaat opgeleverd. De vader zou een Cornelis van der Helm 

moeten zijn en die komen we bij bosjes tegen in Waddinxveen, maar dan heeft 

hij geen zoon Gijsbregt of dochter Annigje.Een blik in onze computer levert 

weinig Gijsbregten op, al staan er toch 25.000 namen in! Wel kunnen we 

vaststellen, dat áls die naam zich voordoet, dat het dan rond Waddinxveen 

gebeurt. Zó is in 1625, ene Gijsbrecht Jansz van der Helm te zien die gehuwd 

was met Willempje Jans uit Zuid-Waddinxveen. Ook te Alphen komen we tot 

in de huidige tijd de voornaam Gijsbrecht tegen. Doch we hebben nog geen 

bewijs kunnen vinden om zoon/dochter aan ouders te koppelen.   

Pieter Leendertsz Grootendorst huwt Gijsbregt Cornelis van der Helm (schrijver 

van dit artikel heeft de naam veranderd in Annigje) 
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MAANDAG…(was) …WASDAG! 
 

De tijden veranderen in een sneltreinvaart! De techniek neemt een steeds 

belangrijkere plaats in in onze samenleving! De mobieltjes zijn nog geen jaar 

in gebruik en ze worden alweer omgeruild voor een nieuwer model met nog 

meer al dan niet zinloze mogelijkheden.  

 

Er begint een behoorlijk verschil te ontstaan tussen de verschillende 

generatiën. Onze traditionele samenleving staat volledig op zijn kop en het 

einde is niet in zicht. De techniek is net dynamiet. Als de mens het juist weet te 

gebruiken, dan is het een zegen, maar gaat men er verkeerd mee om, dan is het 

een ramp! 

 

De introductie van de wasmachine was een byzondere gebeurtenis op de 

huishoudbeurs van de jaren ‟50. Met een draai aan de knop zou de 

waterverspillende machine de was doen en centrifugeren. Een klein kind kon 

het en het leek een zegen. En het is natuurlijk een prachtige uitvinding en 

bespaart een heleboel zware arbeid voor de huisvrouw met eertijds –ook nog 

eens- grote gezinnen!   

 

De keerzijde van de medaille is er ook. Zo is de traditionele maandag als 

wasdag voor goed van het toneel verdwenen. Dat is toch een zichtbare invloed 

van de techniek op onze wereld. Vele lezers zullen de wassen nog kunnen 

herinneren, die buiten aan de lijn hingen te drogen. Er werd ‟s maandags hard 

gewassen en men keek bij elkaar “of de was wel schoon was”. Een soort 

sociale controle. En toch was men gelukkig. De vrouwen dronken een bakkie 

bij elkaar, praatten wat en gingen na de was voor het eten zorgen. Is dit 

terugkijken naar de goede oude tijd? Het verleden, waarin alles beter leek? 

Helemaal niet! Maar het is wel een tastbare verandering in onze wereld, waar 

jongeren tot 30 jaar al geen weet meer van hebben. De samenhorigheid van 

toen is nu vervangen door het “ieder voor zich”. En dat is jammer. Een stukje 

eeuwenoude traditie is folklore geworden en dat in enkele 10-tallen jaren tijd!  

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 

 

Wanneer we de Weihnachten naderen, 

zien we om ons heen de rust in de 

Natuur komen. De Natuur staat even 

stil en maakt zich op voor de winter. 

Diezelfde rust die buiten heerst, 

kunnen we ook in ons eigen innerlijk 

ervaren. Natuurlijk moet de jachtige 

mens van 2006 zich daarvoor wel 

openstellen. Dat is een hele kunst en 

een zware taak in deze gehaaste tijd. 

Wie durft zich heden open te stellen 

voor zichzelf? Jezelf kennen. Tot 

inkeer komen. Tot bezinning…  

Raken we bij dit openstellen juist niet 

onze kwetsbaarheid, die we liever niet 

wensen te zien? Zien we soms 

eigenschappen in onszelf, die we wel 

kennen bij een ander? Dat we de 

splinter zien in andermans ogen, maar 

niet de balk in ons eigen oog? Hebben 

we daarvoor angst? Wordt de 

zelfverzekerde mens in deze wereld vol 

techniek opeens kwetsbaar, als hij de 

tijd neemt zich zelf te zoeken? 

 

Overal op de wereld worden dagelijks 

kinderen geboren. Maar al te vaak zie 

je dat kinderen overladen worden met 

cadeaux. Je kan zeggen ze worden 

doodgeknuffeld. Het geven van liefde 

is iets anders dan het geven van 

overdreven veel speelgoed. Kinderen 

beminnen, is kinderen liefhebben met 

het hart en niet met de portemonnaie! 

In onze consumptiemaatschappij zien 

we vaak, dat ouders denken dat 

liefhebben vertaald moet worden met 

veel geven aan de kwetsbare kinderen. 

Het liefst alles wat ze vragen! Dat 

gedrag, heeft nare gevolgen voor het 

geluk van het kind. Het zal zich niet 

leren beheersen, zal een dwingerd 

worden en het sociale gevoel wordt 

niet aangewakkerd. Het zal zich niet 

weten te vermaken en zal vaak 

doelloos op de wereld rondzwalken. 

Een verwend kind, is geen aanwinst 

voor de samenleving, maar bovenal 

niet voor zichzelf! 

 

Een kind verwekken is één, een kind 

opvoeden tot een gelukkig leven is iets 

wat we allemaal graag willen. Maar 

laten we niet vergeten, dat kinderen 

graag horen waar hun grenzen liggen! 

 

Geen kind ter wereld is zo byzonder 

als het goddelijk Kind. Geboren 

zonder rijkdom, in een stal te 

Bethlehem. De dieren waren zijn 

vrienden, alsmede de herders. Dat was 

de eerste indruk van dit kwetsbare 

Kind. Zij kwamen Hem aanbidden. 

Een Kind met een zware opgave, die 

maar 33 jaar zou worden en op een 

afschuwelijke wijze zou overlijden.  

Kerstmis is bovenal het feest van onze 

Verlosser! Uitzicht op een leven vol 

hoop! Hij die zich openstelde voor alle 

mensen van goede wil. Die geen angst 

had om zichzelf te geven door zijn 

rotsvaste vertrouwen in zijn Vader. 

Ken jezelf! Laten we een voorbeeld 

nemen aan dit Kind en onszelf leren 

kennen. Hij is voor ons geboren! Bij 

Hem kunnen we al onze problemen 

kwijt.  

Laten we met de Kerst ons eens bezin-

nen en denken aan de kwetsbaren: de 

eenzamen, de ouderen, gehandicapten! 

Christus natus est! Venite adoremus!     



 

 

… Als leraar geschiedenis vind ik het erg belangrijk, dat de kinderen al vroeg 

leren hoe hun eigen stamboom in elkaar zit. Op school heb ik daar ook een 

project aangewijd. Niet alleen de stamboom is belangrijk, maar ook de wijze 

waarop hun voorouders hebben geleefd. Dat maakt geschiedenis veel 

boeiender voor kinderen. Ze hebben dan meer houvast en weten de historische 

gebeurtenissen beter een plaatje te geven. Dank dus voor ons Helm-Nieuws! 

 

John van der Helm te Rotterdam 

 

...HN is ook leuk met alle nieuwtjes, maar ik geniet altijd zo van de rubriek 

“Uit de oude Tijd”. Zeker toen het over maandag, wasdag ging. Dat is 

inderdaad alweer verleden tijd! En wat was men vroeger actief op de maandag. 

Iedereen was bezig. Alles schoon. Maar dat is ook zo met de voor- en 

najaarsschoonmaak. Wie heeft daar nu nog van gehoord. Ja, gehoord, 

misschien. Maar het is allemaal voorbij! 

 

Mw C.J. van der Helm-Ammerlaan te Zoetermeer. 

 

…Een homo-huwelijk in 1695, zoals U schreef in HN nummer 88. Ja, tijden 

veranderen toch wel. Het was gelukkig een schrijffoutje. Weet U, ik heb echt 

niks tegen dit soort relaties, maar een huwelijk gaat mij echt te ver. Dat is 

beslist alleen weggelegd voor man en vrouw, mits ze ook nog voldoen aan de 

regels van de Kerk. Ja, ik zou wel ouderwets zijn, maar durft U dit te 

plaatsen?… 

 

Gerda van Leeuwen-Van der Helm te Woubrugge. 

 

… Kep eigluk nix aan da blad, maar stickers kenk wel gebruike. Dus asje er ff 

40 stuur. Kank ff plakke. Doei. 

 

Bas van der Helm te Groningen 

 

… Wat een kunst op dat blad al bijna 25 jaar vol te schrijven. Telkens weer 

nieuw en toch ook nog immer vertrouwde rubrieken. Is dat het geheim van 

HN? Dat het altijd zo op tijd verschijnt en alles op de juiste plaats te vinden is! 

Mike van der Helm te Naaldwijk  

 

EIGEN MENING 
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ANNETJE BENOEMT ERFGENAMEN! 
 

KOPPELING DELEN I, II EN IV DICHTERBIJ! 
 

GOUDSE NALATENSCHAP IN 1677 
 

 

Al meer dan 30 jaar wordt er stamboomonderzoek gedaan naar de familie 

Van der Helm. Lezers en lezeressen van het eerste uur hebben de 

resultaten van deze navorsing meegemaakt door het verschijnen van 

Helm-Nieuws in 1984. Later volgde in 1996 het eerste deel van de VDH-

encyclopédie. Vervolgens verscheen ieder jaar een deel totdat in 2003 de 

meeste VDH-en in kaart waren gebracht. Het werd al gauw duidelijk, dat 

er verschillende families bestonden met de naam Van der Helm. De 

grootste familie is terug te vinden in de delen 5 t/m 8 van de Encyclopédie. 

Het zijn de nazaten van Daniel Dirksz uit 1536. 

In 1999 schreven we in deel IV dat we een koppeling hadden kunnen 

maken met de familie in deel II. We maakten ook gewag van een 

mogelijke koppeling met de VDH-en in deel I. Doch we wezen er 

nadrukkelijk op dat het bewijs ontbrak. Het zoeken naar het bewijs zou 

voortduren en zie…! Er is wederom een boeiende acte gevonden! In de 

delen II en IV worden alle nazaten behandeld van ene Willem uit 1525, 

wiens vader vermoedelijk ook Willem heette. In deel I komen de nazaten 

van Dirk Willemsz van der Helm, geboren rond 1630 aan bod. 

 

Wat we weten van Annetje Jansdr… 

 

Het leven van Annetje speelt zich voor het grootste gedeelte af rondom 

Gouda en Waddinxveen. Ze moet daar veel familie hebben, zoals later zou 

blijken uit haar nalatenschap. Annetje is kinderloos en ongehuwd overleden. 

Het is aan haar testament bij notaris Straffintveldt te danken, dat we van haar 

een heleboel informatie hebben. Annetje had een zuster Marietje geheten en 

twee broers: Jan en Dirk. Broer Jan is overleden rond 1663. Ook broer Dirk is 

door Annetje overleefd Van zuster Marietje weten we zelfs dat ze reeds vóór 

1660 was overleden. Wat de leeftijden van de familieleden bij overlijden was 

is niet bekend.  

Een belangrijke indicatie, krijgen we bij dankzij het bekend zijn van enkele 
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huwelijken. Zo trouwde zus Marietje in 1649 met Jan Dirksz Buijs. Van broer 

Jan weten, dat hij in 1663 was overleden en drie kinderen naliet van slechts 

anderhalf, 4 en 6 jaar oud. Zijn huwelijk moet dus ergens vóór 1657 hebben 

gelegen. Van broer Dirk is het huwelijk in de Goudse St Jankerk bekend op 9 

januari 1666. Deze  drie huwelijken variëren van 1649 tot 1666.  

De ervaring leert, dat de huwbare leeftijd van de vrouw lager ligt dan van de 

man. De vrouw huwde rond de 20 en de man rond de 25. Wanneer we met die 

gegevens rekening houden kunnen we stellen dat de zus en broers tussen 1630 

en 1640 geboren zullen zijn.   

 

Vroeg overleden… 

 

Van deze kinderen is alleen de naam van de vader bekend. Het zou hier om 

ene Willem van der Helm gaan. Al zou is men dan geneigd om te denken aan 

de notaris Willem Adriaansz van der Helm, doch van hem in geen huwelijk 

bekend. Noch weten we van hem iets over kinderen, die hij nagelaten heeft, 

terwijl aangetekend moet worden, dat er heel wat notariële acten van hem 

bekend zijn. Het overlijden van de notaris is in 1655 en op 8 maart van dat jaar 

wordt hij in de Sint Janskerk bijgezet. Het kerkgraf bedraagt 12 gulden en 

Willem staat in de registers ogpetekend als “Willem Ariensz Verhellum”. 

 

Op geen enkele manier is tot nu toe een relatie gevonden met deze Willem en 

de vier bovengenoemde kinderen, waaronder onze Annetje. De kinderen 

overleden allemaal op tamelijke jonge leeftijd, wanneer ze nog midden in de 

jonge kinderen zitten. Zo is dat hierboven reeds beschreven van broer Jan. 

Doch ook van broer Dirk is bekend, dat hij vroeg is overleden en een zoontje 

van 10 jaar naliet. 

 

* handtekening van Anna Willems  

 

Wanneer we de geboorte van Annetje rond 1630 stellen en haar overlijden na 

1677, dan bereikte ook zij slechts de leeftijd van 47 jaar. Ondanks die jonge 

leeftijd overleefde ze de rest van het gezin van Willem van der Helm en zijn 
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ons onbekende vrouw. Gelukkig waren wel de weduwen en wezen nog in 

leven. Aan naaste verwanten moest Annetje het dus stellen met hen en neefjes 

en nichtjes. Ze hebben zich goed om haar bekommerd en ook Annetje zal de 

weeskinderen hebben bijgestaan waardoor er een innige relatie ontstond tussen 

de achtergebleven familieleden.  

De weeskinderen hebben allemaal een goede opvoeding genoten. Ze zijn naar  

 

 

*aanhef testament 

 

school geweest en hebben leren lezen en schrijven. Ook Annetje was de 

schrijfkunst machtig en kon dus ook haar handtekening plaatsen. Een 

dergelijke opvoeding was niet voor iedereen weggelegd en duidt zeker op een 

gegoede afkomst.  

 

Het testament van 21 april 1677… 

 

Het ging niet goed met de gezondheid van Annetje, zo kunnen we in haar 

testament lezen. Wel goed bij haar verstand, maar haar lijf wordt omschreven 

als “sieckelijk van lichaem te bedde leggende”. Allereerst bedenkt ze enkele 

familieleden met een legaat, dat bestaat uit een stukje inboedel Het geeft een 
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blik in huis en geeft ons ook een idee, wat men waardevol achtte eertijds om 

weg te geven.  

 

1.  Zo wordt Ariaantje Jansdr, de oudste nagelaten dochter van haar broer 

Jan Willemsz van der Helm de gelukkige bezitter van haar bed, peuluwe 

(=kussen), 2 dekens, een beddekleed (=sprei), 2 kussens, 2 paar lakens en 2 

paar slopen voorts 2 groene gordijnen en wat kleding, zoals haar beste zwarte 

lakense mantel met rok en haar beste sluier. Belangrijk is tevens dat dit nichtje 

haar boeken kreeg, haar kruisje en haar het Onze Lieve Vrouwe beeld. Voorts 

kreeg ze alle huisraad en meubelen.  

2.  Het tweede legaat is bestemd voor Geertje Crijns, weduwe van Dirk 

Willemsz van der Helm, haar broer. Ook zij krijgt kleding in de vorm van haar 

rode en blauwe  rok en haar slechte mantel (of je daar blij mee moet zijn!) en 

servetten. 

3.  Nummer 3 is haar nichtje Maria Jans van der Helm, die ze zal 

verblijden met haar zilveren kettinkje en enkele zilveren dukaten. Er komen 

nog meer kleren uit de kast: de zijden mantel met schort, haar schortdoek met 

een paar lakens en slopen. 

4+5.  Wat er overblijft na deze legaten gaat voor de ene helft naar haar 

neefje Willem Dirksz van der Helm, zoon van haar overleden broer Dirk 

Willemsz van der Helm en voor de andere helft naar de kinderen van haar 

overleden broer Jan Willemsz van der Helm.  

 

Schematische overzicht van de erfgenamen 

 
Willem, geb circa 1600 

| 

| 

Jan  Marietje  Annetje   Dirk 

(±1630-±1662) (±1630-voor 1660) (±1630-±1677) (±1630-voor 1677) 

X  X     X 

Crijntje Jans Jan Dirksz Buijs   Geertje Crijns 

|       | 

Kinderen:       zoon: 

1. Ariaantje    1. Willem (1667-1727) 

2. Maria 

3. Jan 
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Ze benoemde tot executeurs van haar testament Bartholomeus Verrijs en 

Gijsbertus Caey en hen wordt dringend verzocht de zaken rechtvaardig te 

verdelen en wat betreft de kinderen Ariaantje Jansdr en Willem Dirksz, die 

kennelijk nog niet meerderjarig zijn, wordt gevraagd hun spullen te beheren.  

 

Dit testament is door de zieke Annetje Willems van der Helm persoonlijk 

ondertekend. Hoelang ze nog geleefd heeft valt niet te zeggen met de ziekte, 

die haar in ieder geval op middelbare leeftij bedlegerig maakte. 

 

Hoe lastig is het nu om uit te vinden wie de vader is van Willem van der 

Helm, die geboren is rond 1600. Wanneer we kijken naar de achtergrond van 

de familie van Willem dan zouden we niet schromen om hem als de notaris 

Willem Adriaansz te zien. Ook wat de geboorte betreft voldoet hij prima aan 

de gegevens, die we over hem bezitten.  

Wat de vernoeming van de kinderen betreft, zien we de naam Willem en 

Adriaan (in Ariaantje) tegenkomen. Andere kinderen met de naam Willem of 

Adriaan zijn wellicht in het kraambed gestorven, zodat we ze niet meer kunnen 

terugvinden. Onze Willem was uit Gouda afkomstig én ook de notaris kwam 

daar vandaan.  

Maar…. Rond dezelfde tijd leefde te Waddinxveen een rietdekker, die ook 

Willem heette. Het betrof Willem Cornelisz van der Helm. Die familie is een 

graadje minder van afkomst. En bovendien komen we de vernoeming van de 

naam Cornelis nergens tegen in het schema boven. Als we zouden moeten 

kiezen dan zouden we zeggen, dat onze Willem, dus best identiek zou kunnen 

zijn met Willem Adriaansz van der Helm.  

 

Eén belangrijke zaak, laat het niet toe deze conclusie te trekken: we hebben 

geen enkele informatie over een gezin van de notaris. Een testament ontbreekt 

en ook een boedelverdeling is nog niet gevonden. En dat is de reden, dat we 

verder gaan met zoeken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 12,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

GEBOREN  
 

-Te Zoetermeer is op 29 juli geboren Lara Eliza Maria, dochter van Tom de 

Haas en Ester van der Helm. (deel 8) 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 
 

-Op 1 september zijn 

Fred van der Helm 

(26) en Bianca Kloet (25) in het huwelijk getreden. (deel 7). Ze woonden al 

enige tijd samen op de boerderij te Dreischor, die ze van vader Jan hebben 

overgenomen. Jan boerde aanvankelijk nabij het vliegveld Zestienhoven onder 

Rotterdam. Na geruchten over uitbreidingsplannen van de luchthaven nam hij 

ruim 10 jaar geleden het besluit om te verhuizen naar Dreischor. Vorig jaar 

droeg hij de boerderij over aan zoon Fred. Het feest begon met een 

fotoreportage op het strand. Daarna ging alles erg snel in de middag huwelijk 

in het stadhuis, vervolgens de kerk, koffietafel met bruidstaart; diner met 

familie en vrienden en vervolgens om 19.00 de receptie en uiteindelijk om 

BURGERLIJKE STAND 
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21.00 begon het feest. De verrassing kwam op het laatst, want het bruidspaar 

werd om 1 uur naar de bruidssuite gebracht in de Hostelerie te Schuddebeurs. 

Het was een volkomen onverwachte gebeurtenis voor het gelukkige echtpaar! 

Het huwelijksfeest was overigens onvergetelijk en een oergezellig feest. 
 

MARTIN & CORRIE: 40 JAAR 

Feest was het in “Het Witte Paard”te Nootdorp, waar op 5 october werd 

herdacht, dat Martin van der Helm (1930) en Corrie Kneppers (1940) elkaar  

40 jaar geleden te Nootdorp het ja-woord gaven. Het echtpaar afkomstig uit 

Roeleveen heeft twee kinderen Corinne en Martine. Dochter Martine is 

vernoemd naar Martin. Martin is vernoemd naar zijn vader Martinus (1883-

1965), die weer naar zijn opa was vernoemd: Martinus (1828-1910). (deel 6) 
 

-Op 20 october waren Rut van der Helm en Bep Kromhout van der Meer 

50 jaar getrouwd. Verder hierover elders in dit blad. (deel 1)  
 

OVERLIJDEN 
 

-Op 6 september is te Den Haag op 67-jarige leeftijd overleden Lenie van der 

Helm. Ze was 46 jaar echtgenote van Gerard van der Horst en had vier 

kinderen. (deel 8) 

-Slechts 55 jaar. Te Nootdorp overleed op 4 october -onverwacht en radeloos- 

Corrie van der Sman, echtgenote van Aad van der Helm en moeder van 

Brigitte (29) en Richard (28). (deel 6) 
-Op 15 october is te Amersfoort overleden Reinier van der Helm, zijnde 59 

jaar en echtgenoot van Ida Vringer. (deel 6) 
 

Het kan verkeren.. 
 

Van Frans Jansen uit Wijchen kwam een leuk verhaaltje binnen.  
 

Riek Matla,  de dochter van Wout Matla en Nel van der Helm (1903-1990) was 

in deel 8 van de encyclopédie Van der Helm aan het bladeren en las over haar 

oom de boterhandelaar Arie van der Helm (1908-1968), die gehuwd was met 

Cor Schrader (1910-1983). Ze herinnerde zich dat ze in Hilversum woonden 

en daar waren overleden aan de Diamantstraat. Er waren 5 kinderen, maar ze 

had al 25 jaar geen contact meer met ze gehad. Haar neef Cor van der Helm 
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(1943) was in het ouderlijk huis blijven wonen, wist ze zich nog te herinneren. 

Een beetje onverschillig pakte ze het telefoonboek. Denkend niet geschoten is 

altijd mis!, draaide ze het nummer. En toen: daar had ze opeens Cor aan de 

lijn. Toen moest er 25 jaar bij gekletst worden. 25 Jaar moest worden 

ingehaald! Een afspraak werd gemaakt in september te Stiphout, waar een 

andere nicht woonde. En dat allemaal dankzij deel 8 van de VDH-

encyclopédie! Contacten gelegd en toen zagen ze Cor. Reactie: hij leek zoveel 

op ome Rinus VDH (1913-1992), dat het leek alsof hij weer was teruggekeerd! 

Conclusie: hoe familieleden toch zó op elkaar kunnen lijken! 

 

100-jarige 
Op 13 september is Jo van der Helm-Groenewegen 100 jaar geworden. Ze is 

woonachtig in Huize Steffanna te Delft. Ze is 4 jaar weduwe van Nicolaas van 

der Helm (1909-2002), die tijdens zijn leven veehouder was te Pijnacker. Het 

echtpaar is kinderloos gebleven. (deel 7) 

 
 

RUT EN BEP 50 JAAR IN HUWELIJKSBOOTJE! 
 

Op 21 october was het groot feest bij 

Rut van der Helm (1932) en Bep 

Kromhout van der Meer (1935). Er 

werd groots herdacht dat het echtpaar 

op 20 october 1956 te Amsterdam in 

de echt was getreden. Beiden zijn 

geboren en getogen in de hoofdstad. 

Nog immer Amsterdammers in hart 

en nieren was de keuze om daar te 

gaan feesten vanzelfsprekend.  

 

Een halve eeuw is aan ze voorbij 

getrokken. Ze kregen twee kinderen 

en hebben drie kleinkinderen. 

Eigenlijk hadden ze er vier, maar 

Sebastiaan is in 1999 op 11-jarige 

leeftijd overleden. Er werd feest gevierd in het Griekse restaurant Plato, waar 
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de gasten om 17.30 welkom werden geheten. Behalve hun dochters met hun 

achterban, waren ook broers, zussen, neven en nichten van het bruidspaar 

aanwezig. Ook vrienden en kennissen lieten geen verstek gaan. Toch gauw een 

koppel van 27 man. De avond begon met een optreden van Louis Baerts, die de 

gasten mocht vermaken met zijn comische act met ballonnen. 
 

Een goochelaar of beter gezegd: méér een entertainer, die er voor zorgde dat de 

stemming er al gauw inzat. De jongste kleinzoon, Daniël (10) werd gevraagd te 

assisteren, wat hij op een voortreffelijke wijze wist te doen. Er werd gelachen 

en iedereen was blij. Na de borrel kwam het eten op tafel. Overheerlijk Grieks 

eten, waaronder vlees, olijven, tzatziki, feta, giros, maar ook stokbrood en 

patat werd geserveerd. Er werd erg gezellig met elkaar  gesproken. Het 

jubileren

depaar 

genoot 

volop. Ze 

werden 

van alle 

kanten in 

het 

zonnetje 

gezet. 

Mensen, 

die elkaar 

een tijd 

niet 

gezien 

hadden, 

konden 

weer wat 

bij praten. Iedereen vond zijn draai en het was een geslaagd avondje. Iets om 

op terug te kijken en voor het jubilerende echtpaar een onvergetelijke dag, 

waar ze nog lang over zullen napraten! 

 

 

 

 

-Jeffrey van der Helm uit Den Haag is actief met een tamelijk onbekende 

sport. Op 27 augustus werd hij 10
e
 bij een landelijke jeugdwedstrijd…. 

ALLERLEI 
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Climbing, die te Scheveningen werd gehouden. Bij deze sport is het de 

bedoeling om langs een muur omhoog te klimmen. Het is een soort 

bergbeklimmen en je dient ook goed aangelijnd te zijn. De sport wordt zowel 

binnen gespeeld in een grote vooral hoge sporthal als buiten.  
 

-Op 26 october j.l. promoveerde Annette van der Helm (32) in de Leidse 

Lokhorstkerk tot doctor in de geneeskunde. De promotoren waren de 

professoren Breedveld en Huizinga. Annette is geruime tijd specialist in 

opleiding geweest. Het gespecialiseerde onderwerp had van doen met 

reumatische artritis.  
 

-De groep Bojev heeft op 24 november opgetreden in de Flaat (Flatertheek) te 

Naaldwijk. Iets byzonders aan deze gitaarband? Behalve hun creatieve wijze 

van spelen, is voor ons van belang, dat er twee VDH-en in meespelen: Michel 

en Frank. De eerste is toegevoegd als gitaarspeler en de tweede beheert de drums. 
 

-De jeugd van de Medemblikse voetbalvereniging MFC wordt voor een deel 

getraind door Nick van der Helm (46). Behalve trainer is hij ook 

wedstrijdsecretaris bij de jeugd. Van der Helm is al tijden een fervent 

sportliefhebber. 
 

-Voor postzegels kan men terecht bij Wim van der Helm (60). Op  10, 11 en 

12 november was hij present in de Rotterdamse AHOY, in het kader van de 

45
e
 Dag van de Aerofilatelie.  

 

-Sjaak van der Helm (48) zet zich in voor de Dierenhoeve te 

Noordwijkerhout. Hij maakt deel uit van het secretariaat. Er worden daar 

allerlei evenementen georganiseerd om ieder zo goed mogelijk bij het 

dierenwelzijn te betrekken. Op 28 october werd er een griezelfeestje gehouden: 

spookhuis, verkleedpartij, en dat ook wormeten! Is dat wat voor een 

dierenhoeve…. Of is het alleen maar om te griezelen? 
 

-Vlakbij het Friese Boldward/Boalsert ligt Exmorra/Eksmoarre. Daar 

verschijnt “doarpsnijs” iedere maand. In de redactie zit Mirjam van der Helm 

Inmiddels is men alweer aan de 43
e
 jaargang. 

 

-VDH-en aan de bridgetafel? Jawel hoor! Mw Adriana Sars- Van der Helm 

(64) is secretaris van Bridgeclub Metropole. Ze spelen iedere dinsdagavond  in 

–hoe kan het anders- restaurant Metropole te ‟s-Hertogenbosch. De club telt 38 

leden. 
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REDACTEUR HELM-NIEUWS DOET ONTDEKKING: 

’t SLUIJSJE (1580-1834), 
EEN ONBEKEND RIJSWIJKS GEHUCHT! 

 

In geschiedenisboeken wordt veel van elkaar overgeschreven: wanneer er een 

nieuw geschiedenisboek verschijnt b.v. over onlangs Leiden, Utrecht en Den 

Haag, dan staat er veel ingeschreven, wat al in andere boeken heeft gestaan. 

Zeker, het is wat verlucht met mooie plaatjes. Het oogt wat vriendelijker en dat 

maakt het heden allemaal wat leesbaarder. Maar echt nieuwe feiten, vind je 

niet vaak in de geschiedenis. Men maakt gebruik van secondaire bronnen en op 

deze wijze wordt als het ware van anderen overgeschreven. 

 

Uw hoofdredacteur, F.J.A.M. van der Helm (50), heeft 

onlangs een onderzoek afgerond naar een onbekend 

stukje Rijswijk. Hij heeft daarvoor veel speurwerk 

gedaan in verschillende archieven, waar hij vele uren 

heeft doorgebracht. Het resultaat was het vinden van 

een onbekend buurtschap, dat Rijswijks grondgebied 

was en gelegen was aan de Haagse Vliet,  vlakbij de 

zuidgrens van het toenmalige Den Haag. In de maand 

januari zal de vondst in een boeiend boek verschijnen.  

 

Scheepmakerij… 

 

Aanvankelijk is alles begonnen met het opmerken van een scheepmakerij, die 

getekend was op een oude kaart van 1665. Dat is meer dan 300 jaar geleden! 

Mijn interesse ging er naar uit om te zoeken naar het ontstaan van die 

scheepmakerij. Kaarten van vóór 1665 lieten niets meer zien van dat stuk land. 

Om meer te weten te komen, was het noodzakelijk om in een archief te gaan 

speuren. Aan- en verkoopacten waren gelukkig vanaf de 16
e
 eeuw voorhanden. 

Doch wat deden we voor vreemde ontdekking: het stukje land was in het 

UIT DE OUDE TIJD 
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verleden van Rijswijk geweest! En dan spreken we over een stuk land ter 

grootte van een voetbalveld. Het was gelegen nabij wat thans het  drukke en 

beruchte Rijswijkseplein is. De feitelijke grenzen waren de huidige 

Weteringkade-Scheepmakersstraat (!!)- Trekvlietplein en de Haagse Vaart.  

Een scheepmakerij aan het water onder de rook van Den Haag. Een beter 

vestigingsplaats was nauwelijks denkbaar. De exacte datum van het ontstaan 

van de scheepswerf is niet geheel nauwkeurig te bepalen. We weten dat er in 

1600 sprake is van een stuk weiland, waarop in de zomer enkele koeien te 

vinden waren. In 1634 komt een deel van het land in handen van nazaten van 

de aanzienlijke familie Lusthoff, die tevens aan het toen chique Westeinde te 

Den Haag enkele huizen bezat. Boedelverdeling en enkele generatiënlang een 

groot aantal kinderen zorgden voor een afname van het vermogen. 
 

Kort na 1634 zal de familie begonnen zijn met de scheepmakerij. Het beroep 

van scheepmaker, was een specialisatie van het timmermansvak. Wat er  

*De drukbevaarbare Vliet met aan de rechterzijde de scheepmakerij rond 1900. 

(Collectie Haags Gemeentearchief) 
 

allereerst noodzakelijk was, was een helling om de schepen te water te laten. 

Verder had men niet veel meer nodig dan de nodige materialen, vooral hout en 

de nodige gereedschappen. De bouw vond tot het laatst aan toe in de 

buitenlucht plaats. Wel heeft de familie Lusthoff er een houten huis gebouwd 

en die is door de eeuwen heen een paar keer vergroot. Ook is er later sprake 

van een opslagloods. De Vliet was een druk bevaarbaar water. Er voeren 

schepen als lijndiensten naar Amsterdam en Delft. Maar ook waren er schepen 

met vracht om de bewoners van het Binnenhof en hun personeel te 
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bevoorraden. De eerste schepen zullen vooral turf gebracht hebben, zodat men 

er in de winter warmpjes bijzat! Maar later was er ook aanvoer van groente en 

alles wat maar denkbaar is voor een uitdijende stad in de 17
e
 tot 19

e
 eeuw. De 

scheepmakerij zou tot 1925 blijven bestaan. Het buurtschap werd rond 1830 

ingelijfd bij Den Haag. Deze plaats zou nog meer annexaties verrichten. Ook 

stukken van Voorburg vielen in 1907 aan Den Haag toe. We denken aan de 

Binckhorstpolder. 
 

’t Sluijsje… 
* Een 

sluisje op 

de plaats 

waar nu de 

Wete-

ringkade is, 

omstreeks 

1930. 

(Collectie 

Haags 

Gemeente-

archief) 

 

 

 

Het buurtschap ‟t Sluijsje was vernoemd naar een sluisje in de Schenkwetering 

op de plaats waar de toenmalige grens lag van Den Haag. De Schenkwetering 

was een grenswater. Dit eenvoudige schutsluisje wordt reeds in de 15
e
 eeuw 

genoemd. Het trok mensen aan en er ontstond een buurtschap in de loop der 

tijd. Vooral het feit, dat het gehucht ver was gelegen van het centrum van 

Rijswijk, waar het bestuur zat, maakte het gebied aantrekkelijk. Behalve een 

scheepmakerij, waren er ook een overdekte kolfbaan te vinden en een 

horecagelegenheid in de vorm van een herberg. Deze zaken worden in het 

boek uitgebreid belicht. 

Voor lezers van HN is het boek rechtstreeks -met korting- te bestellen. 

Harde kaft, index, circa 70 illustraties, 152 blz. Winkelprijs € 25,-; prijs 

voor HN-leden € 20,- (incl. verpakkings- en verzendkosten, te storten op 

giro 43.01.82 van F.J.A.M. van der Helm o.v.v. ‟t Sluijsje. Verschijning 

naar verwachting medio januari. ISBN-13 978-90-803119-9-2.  
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VOORWOORD 

 

Praten over buitenlanders, die het 

hier voor het zeggen hebben, haalde 

iedere dag de kranten in de tijd van de 

provinciale verkiezingen. U weet wel, 

in hoeverre kunnen staatssecretarissen 

twee paspoorten hebben. Kan een 

overheidsdienaar, twee heren dienen? 

De vraag stellen, is eigenlijk de vraag 

beantwoorden. Natuurlijk is het niet 

mogelijk twee heren te dienen. Je bent 

of vóór de ene óf vóór de andere! Dat 

is een zeer oude waarheid! 

Ook de Nederlanders hebben massaal 

te kennen gegeven, dat ze zich niet 

willen laten besturen door 

buitenlanders. Want laten we wel 

wezen, men zegt wel te maken te 

hebben met bestuurders met een 

Nederlands paspoort, maar met 

evenveel kracht kan je zeggen, dat ze 

een ander paspoort hebben en wie laat 

een gebrekkig sprekende buitenlander 

het lot van ons volk bezegelen. Dat is 

toch de dwaasheid ten top! Geen enkel 

mens kan twee heren dienen, zonder de 

ene boven de andere te 

bevooroordelen! Minder bekend is 

overigens, dat vele Nederlandse  joden 

een israelisch én een Nederlands 

paspoort hebben.! 

 

We leven in de vastentijd! De tijd van 

rust en bezinning. Bezinnen betekent 

vaak terugkeren tot onze eigen ziel. 

Maar wat behelst die ziel? 

 

Bewust leven, is proberen antwoord te 

geven op de zin van ons bestaan. Dat 

is geen gemakkelijke opgave. We zien 

niet alles zoals het werkelijk is. We 

zien dingen zoals we ze willen zien. 

Wanneer we praten over ons innerlijk 

en onze ziel, dan is de leuze van 

toepassing: we willen wel de splinter 

zien in andermans ogen, maar niet de 

balk in die van ons eigen! 

 

Wanneer we denken aan jaloezie is er 

volop onbegrip .Waarom bestaat er 

jalousie? Waarom  zijn families en 

gezinnen verdeeld, louter en alleen 

door de gevolgen van jalousie? Het 

verschijnsel van een broer, die jalours 

is op zijn andere broer, is ons bekend. 

Maar hoe kwetsend is het om te 

ervaren dat een vader jalours is op 

zijn zoon! In hoeverre is het mogelijk, 

dat een vader het geluk van zijn zoon 

niet kan aanvaarden? Waarom gunt de 

ene mens het succes niet van een 

ander? Waarom kan iemand het licht 

niet in het water zien schijnen? Ieder 

heeft zo zijn talenten. Zo is de ene 

mens in staat om een boek te schrijven 

en een ander vindt zijn talent achter 

het fornuis. Belangrijk is, dat we 

elkaar aanvullen. Er dient zeker geen 

verwijdering plaats te vinden! 

 

Het is de werkelijkheid, van deze dag. 

Het is tragische te zien, dat families 

splijten.  

We kunnen het gebeuren betreuren, 

maar helaas niet veranderen. Jalousie 

is een eigenschap, die nauw verband is  

met het niet kunnen delen met elkaar. 

Het egoïsme speelt hierbij een zeer 

vooraanstaande rol. Deze eigen-

schappen maken een mens niet edel en 

gelukkig. Waarom doet een mens dit 

zichzelf en de samenleving aan? 



 

… In veel opzichten mogen we trots op U zijn. U zorgt al 24 jaar voor Helm-

Nieuws. U zorgt voor lepeltjes, horloges, brievenopeners met ons 

familiewapen erop. U zorgt voor de stamboom in boekformaat. En nu heeft U 

ook nog eens de kranten en televisie gehaald met het ontdekken van een 

onbekend Rijswijks gehucht! Een groot historicus: een grote Van der Helm! U 

verdient een lintje! Mag ik U van harte feliciteren. We zijn ontzettend blij met 

alle krachten die U geeft aan onze familie. U moet echt weten, dat U ons aller 

respect afdwingt. We zijn trots op U, ons Helm-Nieuws en nu wederom het 

schitterende boek over het Sluijsje. We hebben het in de etalage van 

boekhandel Houtschild zien liggen. Het doet je wat! En dan te bedenken, dat U 

pas 50 jaar bent…. Dan kunt U gelukkig nog een heleboel jaren mee en ons 

allemaal blij maken met alle mooie stukjes, die U telkens schrijft!! Dank!!!! 

 

Jos van der Helm en gezin te Rotterdam 

 

…Wat een geweldig boek!, meneer de hoofdredacteur. Kunnen we nog meer 

verrassingen verwachten. Volgens mij ben je nog lang niet uitgeschreven en is 

het een kwestie van wachten op het volgende boek! Je stond trouwens prachtig 

in de krant! Ik wist niet, dat je nog zo jong was en zo‟n spetter! Je boek staat 

trouwens inderdaad in de etalage van verschillende boekhandels. Dat moet wel 

een trots gevoel geven bij jezelf en je ouders! 

 

Mariska van der Helm te Rijswijk. 

 

… Ik ben nog steeds benieuwd, wanneer U de delen I, II en IV van de VDH-

encyclopédie aan elkaar kunt koppelen. Dat zou een geweldige stap voorwaarts 

zijn! Ik begrijp, dat U niet over een nacht ijs gaat. Dat de delen II en IV al 

familie zijn, is op zich al een schitterend resultaat!. Ook de bijdrage in het 

afgelopen nummer over de Goudse nalatenschap doet het bloed sneller 

stromen. Aan de andere kant heb ik respect voor Uw behoedzaam 

manoeuvreren, maar eens mens wil nu eenmaal graag en heeft weinig geduld... 

 

Jan van der Helm te Apeldoorn. 

 

…Wat een mooie foto‟s stonden er in het afgelopen Helm-Nieuws! Die 

boerende bruidegom is wel een knapperd! Ik zou best eens op zijn boerderij 

willen kijken !… 

Margreet van der Linden-Van der Helm te Haarlem. 

EIGEN MENING 
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OVER ARIAANTJE EN HET GEHEIM 

VAN DE VROEDVROUW! 
Een levensverhaal uit het Schiedamse rond 1700 

 
De familie Van der Helm is al eeuwenlang in de jeneverstad Schiedam te 

vinden. Wanneer we thans het telefoonboek openslaan bij deze plaats, komen 

we nog een aardig clubje naamgenoten tegen. Het zijn niet allemaal leden van 

één en dezelfde familie, laten we dat vooropstellen! Schiedam is de bakermat 

van een familie, die nagenoeg is uitgestorven. De dame, die in dit verhaal 

behandeld wordt, heeft momenteel helemaal geen familieleden meer te 

Schiedam.Wel zijn er nog familieleden te vinden te Amsterdam en in het 

buitenland. Een familie, die behoorlijk is geslonken, maar wel boeiend en 

interessant! Een echte Schiedamse familie, die we daar voor het eerst aan het 

einde van de 17
e
 eeuw tegenkomen.  

 

Over de Schiedamse Van der Helm… 

 

Het zal te ver voeren om alle historisch ontwikkelingen van deze familie in 

dit verhaal te beschrijven. Daarvoor zijn te veel leuke en minder leuke 

anecdoten bekend over deze Schiedammers. We hebben een dame uit deze 

familie gehaald, die we wat extra in het zonnetje zullen zetten vanwege de 

informatie, die er over haar bekend is.  

 

Toch willen we beginnen met een klein stukje historie over deze Schiedamse 

Van der Helmen, zoals wij ze gemakshalve hebben genoemd. De eerste 

doopdatum staat opgetekend op 25 juli 1673: het betreft hier Maria Willemsdr 

van der Helm, een zuster van Ariaantje. De ouders zijn Willem Cornelisz van 

der Helm en Swaantje Claasse van Tol. Als doopgetuigen in de protestantse 

kerk treden o.a. op Jacob Cornelisz van der Helm en Jannetje Cornelisse van 

der Helm. Naar het zich laat aanzien, zijn dit een broer en zuster van vader 

Willem Cornelisz. Dankzij deze doopinschrijving hebben al een leuk stukje 

van de familie. Ene Jannetje met de twee broers Jacob en Willem moeten 

behoord hebben tot het gezin van hun vader Cornelis van der Helm. Andere 

doopinschrijvingen van Van der Helmen rond die tijd zijn niet gevonden, 
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waardoor we moeten concluderen, dat de familie vóór 1673 van elders is 

gekomen.      

Cornelis (geb. ca 1610) 

      | 

          | 

Willem (ca 1640)    Jacob             Jannetje 

X 

Swaantje Claasse van Tol 

| 

Kinderen: 

o.a. Maria (1673)  

Ariaantje, 

Claas, 

Jacobus 

 

Het is duidelijk, dat Maria als eerste van deze familie, trendsetter is geweest. 

om zich te laten dopen in Schiedam. De andere kinderen komen van een 

andere plaats of zijn in ieder geval elders gedoopt. Wanneer we aan elders 

denken, ligt het naburige Rotterdam voor de hand, doch daar is geen 

aanknopingspunt te vinden. Een andere mogelijkheid voor de herkomst van de 

familie zou Waddinxveen kunnen zijn. In die omgeving is een uitgebreide 

familie Van der Helm te vinden, waar namen als Cornelis, Willem, Jannetje 

vele malen voorkomen. Helaas, hebben we niet met 100% zekerheid een 

relatie kunnen leggen met deze Van der Helmen, die overigens in deel IV van 

de encyclopédie zijn beschreven.  

De Schiedamse familie is beslist geen boerenfamilie. Ze zijn te vinden in 

allerlei soorten beroepen, die met het leven van Schiedam als havenstad te 

maken hebben. We zien ze even gemakkelijk verschijnen als pakhuisbeheerder 

dan als sjouwer om de goederen naar of van het ruim van een schip te brengen. 

De latere genenratiën zijn wel actief met alles wat met vervoer te maken heeft. 

In de 19
e
 eeuw zien we ze als machinist verschijnen, zowel op het water als op 

de locomotief.Het is ook in de late periode van 1800, dat men Schiedam begint 

te verlaten en dat men begint uit te zwermen over de hele wereld. Schiedam is 

door de industriële revolutie behoorlijk aan het veranderen. Rotterdam komt 

ook steeds meer tevoorschijn als concurrent. Voor de VDH-en tijd om hun 

boterham met beleg elders te gaan verdienen. Alleen vrouwelijke nazaten zijn 

er nog tot in 2004 geweest, toen Breggina Hendrika van der Helm, daar op 76-

jarige leeftijd kwam te overlijden.  
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 Ariaantje Willemsdr van der Helm… 

 

Ariaantje was zoals we hiervoor gezien hebben een zuster van de in 1673 

gedoopte Maria. Is van Ariaantje dan helaas geen doop te vinden, een 

huwelijksinschrijving hebben we wel van haar. In mei 1692 huwde ze te 

Schiedam met Jacob Robbrechtsz van der Sprong.. Een man, die tot op zekere 

hoogte onderwijs had genoten en de kennis van het schrijven in elk geval 

machtig was. Het was een byzondere familie, daar de vader van Jacob een 

Schotse weduwnaar was, die in 1654 te Schiedam was neergestreken. Hij 

luisterde bij zijn huwelijk naar zijn oorspronkelijke achternaam “Macq”. Later 

is bij de geboorte van de kinderen deze naam al spoedig vervangen voor “Van 

der Sprong”. 

 

Na het huwelijk was het in die tijd meestal gebruikelijk om een gang te 

maken naar een notaris voor het maken van een testament. Hierin benoemde 

men dan de erfgenamen, maar ook de voogden over de eventuele kinderen. 

Men sloot bij deze gelegenheid de Weeskamer nadrukkelijk uit voor het geval 

er kinderen uit het huwelijk zouden voortkomen. De gang naar de notaris is er 

wel, doch… voor het testament, wordt die uiteindelijk pas in 1704 gemaakt, 

dus 12 jaar na het sluiten van het huwelijk.  

Vier jaar na de huwelijkssluiting gingen de echtelieden wel naar de notaris 

voor een huis met tuintje, dat aan het Broersveld te Schiedam was gelegen. De 

woning werd voor het bedrag van 130 gulden aangekocht. Dat zal geen chique 

woning zijn geweest, eerder iets beneden het gemiddelde van die tijd, dan er 

boven.  

 

Wanneer Jacob van der Sprong in 1708 overlijdt, staat er wel bij vermeld, dat 

hij kinderen heeft nagelaten. Helaas is van deze kinderen geen enkel gegeven 

bekend. Zijn vrouw blijft in ieder geval nog in het huis aan het Broersveld 

wonen. In 1711 hertrouwt Ariaantje met Willem Willemsz Randel, een 

weduwnaar uit Schiedam. Met hem gaat ze in 1712 reeds naar de notaris om in 

een testament vast te laten leggen, dat ze elkaar tot wederzijds erfgenaam 

benoemen en bovendien willen ze dat hun eventuele kinderen een goede 

opvoeding krijgen, met uitsluiting van de Weeskamer. Ook deze echtgenoot 

weet Ariaantje te overleven en voor de tweede keer is ze weduwe. Bij het 

overlijden van Randel, zal Ariaantje tegen de 60 zijn geweest. Ze zet zich in 
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voor de samenleving en is geregeld te vinden bij haar familieleden. 

Sensatie aan het Broersveld… 

 

Het dagelijkse leven van Ariaantje speelde zich af rond het Broersveld. Ook 

toen ze weduwe was geworden had ze daar haar sociale vangnet. Vader 

Willem kwam graag langs, omdat hij altijd in die buurt had gewoond. Verder 

was het gezellig wonen met andere familieleden en bekenden. 

Op een dag kwam in het dagelijkse leven een nieuwtje in de brouwerij. Er 

werd bekend, dat een van de buurvrouwen zwanger was. Op zich zou het een 

heuglijke gebeurtenis zijn en zouden er felicitaties worden uitgewisseld. Doch 

in dit geval lag het anders: het was niet bekend van wie ze zwanger was! 

Althans zo beweerde zij. Aan het Broersveld werd heftig gespeculeerd. De 

roddels gingen door de buurt. Ook in die tijd wist men al gauw de naam van de 

vermeende vader te noemen. De ene naam na de andere passeerde de revue.  

Jannetje Leenderts Ladrive was de naam van de zwangere vrouw die op 

ieders tong te vinden was. Ze was een meerderjarige vrouw en ook was zij 

ongehuwd. Er was dus geen sprake van overspel en een boze echtgenoot.  

 

*deel van het verslag, waarin onderaan de naam Heijndrik van Weene 

 

Maar ja, wat was in die tijd nu erger: een overspelige vrouw óf een ongehuwde  

moeder? Jannetje Ladrive was erg kwetsbaar. Niet alleen omdat ze er alleen 
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voor stond, maar ook nog eens omdat ze niet helemaal 100% was.  

De ongehuwde Jannetje bleef haar zwangerschap met gemengde gevoelens 

dragen. De dader bleef ze geheim houden. Kreeg ze er wellicht voor betaald? 

Op 26 september 1725 leek het de dag van de bevalling te worden. De beëdigd 

vroedvrouw Sara Teunis, klopte op de deur van enkele buren waaronder bij 

Ariaanje van der Helm. Ze klopte niet alleen voor hulp, maar tevens om als 

getuige op te treden. Want het is een oud gebruik om nogmaals de naam van de 

vader te vragen wanneer de vrouw aan het bevallen was. Zo lezen we dan ook 

in het verslag: 

 

…wanneer de voornoemde Jannetie Leendert in de uiterste nood [was} op de 

oever van de dood, de getuige gevraagd heeft wie de vader van het kind was, 

waarmee zij was bevrucht… waarop zij heeft geantwoord, dat de vader was …. 

Heijndrik van Weene en niemand anders, waarop zij vervolgens van een 

jongen is bevallen!…. 

   

Op deze wijze was het destijds gebruikelijke om de naam van de vader te 

krijgen. De vader was vooral van belang in het voorzien van het onderhoud 

van het kind. Anders zouden de kosten voor rekening van de samenleving 

komen en dat was beslist niet gewenst.  

 

En zo was er in Schiedam maar ook elders iedere dag wel wat te beleven. 

Ook toen had iedere dag genoeg te bieden. In 1739 verkoopt Ariaantje haar 

huis aan Harme Vedders, wat haar 175 gulden aan contanten oplevert. (Destijd 

had ze het gekocht voor  ƒ 130,-). Ariaantje is dan al dik in de 70 en het is met 

haar gezondheid minder gesteld.  Ze heeft verzorging nodig en vindt haar 

toevlucht in het gasthuis. Na twee keer gehuwd te zijn geweest en vervolgens 

ruim 20 jaar weduwe is geweest, overlijdt deze Van der Helm op 29 juni 1743, 

bijna 80 jaar oud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 12,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
 

-Te Veldhoven is Joyce Ludovica 

Maria geboren op 6 november als 

dochter van Patrick en Patricia 

Martini- Van der Helm (deel 6) 

-Op 31 januari zag Tim Ronald te 

Zoetermeer het levenslicht. Hij is 

de tweede zoon van Ronald 

Goeman (36) en Martine van der 

Helm (33). (deel 6) 

-Te Honselersdijk is de ooievaar 

langs geweest bij René (38) en 

Siska (38) van der Helm-Valstar. 

Op 10 februari werd Anne Renée geboren. –zie foto- Ze hadden al dochtertje 

Maaike (3)-(deel 6) 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 
 

-Op 19 december is Theo van 

der Helm (79) te Zaandam in 

het huwelijk getreden met de 

Russin Svetlana Kroupenia 

(67). In 1987 trouwde Theo als 

weduwnaar met een vrouw, die 

het beslist niet om de liefde was 

te doen. Na gescheiden te zijn 

in 2000, waren het zware tijden. 

Svetlana is geboren in het 

Russiche Tula en kwam al 

BURGERLIJKE STAND 
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vroeg naar Moskou, waar ze tot haar pensionering heeft gewerkt als chemie-

docent. Svetlana is erg geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur en vindt het 

leuk Russische en Nederlandse gebruiken met elkaar te vergelijken. (deel 6) 
 

OVERLIJDEN 
 

-Te Zevenaar is Johannes Jacobus van der Helm op 6 october overleden, zijnde 

83 jaar. Hij was 52 jaar getrouwd met Andrea Wilhelmina Rietveld. (deel 2) 

-Te Naaldwijk is op 11 november op 90-jarige leeftijd overleden Catharina 

Cornelia (To) Vijverberg- Van der Helm. (deel 7) 

-Bijna 81 jaar oud was Jan van der Helm, toen hij op 20 januari te Pijnacker 

overleed. De oudbanketbakker laat zijn vrouw Mien achter en vijf kinderen. 

Zie ook elders in het nummer (deel 6) 
 

Een historisch 

scheermes… 
 

Van Frans Jansen uit 

Wijchen kwam een leuk 

verhaaltje binnen.  

 

Onder de noemer curieuze 

vondsten zend ik je een 

foto van het oude 

scheermes 
van Arie van 

der Helm uit 

Stompwijk. 

Hij is 

geboren op 

11 

september 

1857 en 

overleden te 
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Stompwijk op 21 april 1933. Op de foto kun je zien dat zijn naam in 

potlood op de binnenkant van de hoes geschreven staat. Het scheermes 

is wat verroest. Het heeft een ivoren handgreep. Het is een echt 

ouderwets scheermes, zoals vroeger in gebruik. De exacte ouderdom 

laat zich moeilijk raden. Stel dat hij het heeft gekocht toen hij 19 jaar 

was. Dat is dan in 1857 + 19 = 1876. Dan is het mes nu 130 jaar oud. 

Hoe komt het nu bij mij terecht? Ik denk langs de volgende weg.  

Zijn dochter Mietje van der Helm (mijn oma) woonde bij mij mijn 

ouders in. Zij had bij ons thuis een aparte kast waar haar spullen in 

bewaard werden. Deze kast is met spullen en al bij het overleden van 

moeder bij mij terecht gekomen. In een oud doosje kwam het mes te 

voorschijn. Pas deze week zag ik zijn naam in de binnenkant van de 

hoes staan. Rest de vraag hoe dit scheermes bij de spullen van mijn oma 

terecht kwam. Ik denk dat het bij de verdeling van de boedel van hem 

als aandenken naar mijn oma is gegaan. Behalve enkele foto's heb ik 

geen spullen meer van hem. (deel 8) 
 

 

WWW.HELMNIEUWS.NL TERUG 
 

Al enkele manden is er proef gedraaid met onze eigen computerpagina van 

Helm-Nieuws! Enkele VDH-en hebben we onze het bestaan van onze nieuwe 

pagina vroegtijdig ingelicht. Het resultaat is verbluffend! Een hele verrassing, 

want nadat we op 17 december de pagina op de computer hebben gezet, is het 

aantal bezoekers al opgelopen tot dichtbij de 3.000! We hebben bezoekers –

Van der Helmen- kunnen noteren tot in alle hoeken van de aarde, die ons 

bezocht hebben op de computer. Erg leuk is de Afrikaanse reactie van Andy 

van der Helm uit Zuid-Afrika. Ook hebben VDH-en uit Californië ons bezocht 

en uit Australië.  

 

-Waarom we te vinden zijn op de computer? Dat heeft niets byzonders om het 

lijf. Het is een kwestie van meegaan met de tijd. In 1999 waren we een van de 

eerste organisaties met een eigen schouwblad. Dat is inmiddels al weer 8 jaar 

geleden. Iedereen kon op deze pagina de laatste ontwikkelingen volgen over 

onze familie. Doordat de leverancier ons geen continuïteit kon bieden, zijn we 

http://www.helmnieuws.nl/
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enkele jaren laten gestopt met “Helm-Nieuws op Internet.” Nu zijn we echter 

weer vol enthousiasme terug. 

 

-Wat kunt U verwachten op Internet? Laten we duidelijk zijn, dat we ons 

familieblad voorop stellen. We zullen rekening houden met mensen, die geen 

computer hebben. Van ons mag zeker verwacht worden, dat we hierin 

terughoudend zijn. Op internet staat geen nieuws, dat niet eerder in Helm-

Nieuws is verschenen. Wat er wel de vinden valt, beperkt zich tot een 

presentatie van de diverse boeken, stambomen, lepeltjes, en enkele mooie 

(kleuren)foto‟s, die niet afgedrukt konden worden in Helm-Nieuws. Ook 

hebben we een reeks van computerpagina‟s van andere VDH-en geschakeld 

aan de onze. Staat de Uwe er nog niet bij, dan kunt U ons via een berichtje 

hiervan in kennis stellen. 

 

 

 

-Astrid van der Helm (36) uit Hoek van Holland lijdt aan de ziekte EDS, een 

bindweefselafwijking, waarbij de “lijm” tussen de gewrichten niet voldoende 

aanwezig is. Met haar rolstoel en de hulp van haar hond, kan ze zich nog 

aardig redden. Doch, het was wel vreemd, dat ze wilde eten in een restaurant 

en dat haar de toegang geweigerd werd. Vanwege haar hond. Terwijl haar 

hond een duidelijke hulphond is. Gelukkig weet ze te vertellen, zijn de meeste 

horecagelegenheden wel gastvrij voor haar begeleidingshond.  

-Pastoors verhuizen… Het Bisdom Rotterdam is aan het reorganiseren. De  

Waddinxveense pastoor Ad van der Helm (44- deel 6) wordt Deken van Den 

Haag. Hij zal halverwege dit jaar zijn post te Waddinxveen verlaten en veel 

van zijn energie steken in de gelovigen van de Haagse regio. Onze andere 

pastoor in de familie Bart van der Helm (66-deel 7) is inmiddels verhuisd naar 

Den Hoorn. Hij is met pensioen en doet het wat rustiger aan. Bij zijn 40
e
 

priesterjubileum, bracht hij een bezoek aan de Kerk der Friezen te Rome. Een 

aanrader, voor de mensen die Rome bezoeken! De kerk ligt vlakbij het 

Vaticaan. Even zoeken, maar zeker de moeite waard! Bart concelebreerde de 

H. Mis toen hij er was.  

-Jacqui van der Helm (60) en haar vriendin Christien laten vanuit Australië 

weten, dat ze een mooi stuk grond hebben gekocht met een huis erop. Ze gaan 

er in april op boeren. Geboren in Zuid-Afrika en altijd gewerkt als verpleegster 

is nu haar grote wens in vervulling gegaan. Een groot stuk land, waarop ze echt 

als boerinnen gaan werken! Het enige waar ze zich nog druk ommaken is het 

bedenken van een mooie historisch naam! (deel 7) 

ALLERLEI 
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De PASEO-club  van Ronald van der Helm (34) 

 

Van der Helm is meer dan enthousiast over zijn auto. Sinds kort is hij 

voorzitter van een heuse autoclub, waarvan hij sinds november 2005 deel 

uitmaakte van het bestuur om zich vooral in te zetten bij het organiseren van 

talrijke evenementen. Bij deze autoclub draait alles om de Toyota Paseo.  Men 

organiseert een nieuwjaarsontmoeting, waar men de laatste nieuwigheden 

uitwisselt. Maar ook horen bowlen en een hapje eten bij de gezelligheid. De 

paseorijders delen met elkaar hun passie en wisselen hun ervaringen uit over 

onderhoud, kosten, accessoires enz. Ook is er een jaarlijkse sleuteldag (a.s. 24 

maart). De club bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste leden en heeft zijn 

bestaansgrond inmiddels bewezen.  

Het byzondere aan deze wagen is op de eerste plaats het kleine aantal, dat in 

Nederland rondrijdt. Begrepen is dat er slechts 850 zijn verkocht. Verder is 

Ronald uitermate tevreden over de degelijkheid van de Toyota. “De Paseo‟s 

zijn niet stuk te krijgen,” volgens de kenner, en weegt slecht 850 kg. Van der 

Helm spreekt met veel enthousiasme over zijn wagen. Wanneer hij praat over 

de motorinhoud en verdere technische gegevens moet ik het al snel laten 

afweten. Ja, de bodemplaat is van een Starlet en de motor is een “opgeboorde 
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1300 cc van een Starlet naar 1500”. Tsja, een mens kan niet alles weten! Maar 

het is ontzettend leuk te horen hoe een VDH zich bezighoudt met zo‟n auto. 

Op internet is het team met een mooie pagina te zien: www.team-paseo.nl  Ze 

hebben ook een forum en tevens zijn er attributen als polo‟s, stickers en 

windjacks te koop. Helaas staat en valt alles met het rijden van de paseo. Zo 

zijn inmiddels twee bestuursleden overgestapt op een andere wagen en 

gelukkig weer twee nieuwe leden bereid gevonden om in het bestuur plaats te 

nemen.  (deel 7) 
 

FAMILIERELATIES BIJ 4-10-R.I.:  

 

BAKKERS VAN DER HELMEN IN ZELFDE 

BATALJON ………. 

Een gebruik, dat vele mensen kennen is even kijken in een telefoongids 

hoeveel naamgenoten er voorkomen. Dat kan de nieuwe telefoongids zijn in 

het district waarbinnen men zelf woonachtig is, maar er zijn ook verhalen 

*Sfeerfoto van Indië. Frans (1926) hangend tegen een boom in Djatake 

(november 1948) 

http://www.team-paseo.nl/
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bekend van mensen, die op vacatie zijn geweest in Australië en die even 

moesten kijken of daar nog verdwaalde familieleden geregistreerd stonden.  

In een herdenkingsboek over militairen, die deel hebben genomen aan de 

Onafhankelijkheidsoorlog van Indië, stonden Frans van der Helm en Jan van 

der Helm dichtbij elkaar.Linksom of rechtsom, moest te achterhalen zijn in 

hoeverre deze familie zouden zijn van elkaar? 

Gegevens uit het verleden, zijn uit het archief op te vissen. Maar goed, het 

spitten en graven in het verleden, is geen punt, maar de actuele situatie is veel 

moeilijker, omdat je dan met veel beperkingen te maken hebt rond de 

persoonlijke levenssfeer. Zo mogen geboorteacten pas na 100 jaar worden 

vrijgegeven. Je bent in veel gevallen afhankelijk van de gegevens, die de 

familie zelf aandraagt. Dat kan via een belletje, maar ook wanneer ze een 

advertentie plaatsen bij b.v. een huwelijksjubileum. 

 

Via via kwam de lang verwachte (en 

gehoopte) advertentie tevoorschijn. Jan van der 

Helm, bleek banketbakker te zijn te Delft bij 

de firma Roodenrijs. Dat was alvast wat! In de 

familiecomputer staan bij de meeste VDH-en 

de beroepen vermeld. Inderdaad kwam Jan 

daar uit rollen! Johannes Sebastianus van der 

Helm, geboren te Pijnacker als zoon van 

Simon van der Helm en Debora van Winden. 

Een gezin met 8 kinderen, waarvan vader 

veehouder was. In 1925 hadden ze hun 

Rijswijkse woning verruild voor een te 

Pijnacker.  

Ondertussen had ook Frans van der Helm zijn 

geheimen prijs gegeven. Zijn gegevens waren 

wat gemakkelijker te vinden en bovendien 

waren er foto‟s van hem bekend uit Indië Hij 

was afkomstig van de bekende Haagse 

Laakmolen en zoon van Johannes Leonardus 

van der Helm en Ludowina Aleida van 

Leeuwen. Leuke bijkomstigheid was dat Frans 

broodbakker was en Jan dus banketbakker. 

Beiden hadden als bouwjaar 1926, doch Jan 

was een half jaartje ouder. 

 
* Jan van der Helm 
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Familie? Welke graad?… 

 
De familie lijkt wel steeds kleiner te worden in onze wereld. Vroeger maakten 

oudooms en oudtantes nog deel uit van de familie. Ook achterneven en nichten 

waren graag geziene gasten op feesten. Op begrafenissen was het nog tot eind 

vorige eeuw een goed gebruik om een afgezant te sturen naar een begrafenis 

van een ver familielid. Meestal werd deze plicht door de oudste waargenomen. 

Op deze wijze bleven de banden tussen familieleden behoorlijk nauw. Dat is in 

deze tijd steeds minder geworden. De familie beperkt zich na het wegvallen 

van de ouders vaak nog slechts tot het eigen gezin. In de hele samenleving 

vindt men een steeds toenemendere individualisering. Sinds de groenteboer 

niet meer aan de deur verschijnt en de SRV-man verdwenen is, lijkt een stuk 

sociale controle, maar ook gezelligheid verdwenen te zijn. Tegenwoordig lijkt 

men zich vooral de bekommeren om zijn directe omgeving. In families zie je 

datzelfde verschijnsel.Vooral broers, zussen en diens kinderen. Ooms en tantes 

worden al vaak niet meer meegerekend. Dus ja, wat is familie, kan je je 

afvragen? Hoever wil je gaan? Is dat 1
e
 graads (ouders/kinderen), 2

e
 graads 

(grootouders, /broers/zussen/kleinkinderen) , 3
e
 graads (overgrootouders / 

neven en nichten als kinderen van je broers en zussen/ achterkleinkinderen), 4
e
 

graads? Of wellicht nog verder?   

 

En hoe zat het met de bakker en de broodbakker, die elkaar in de militaire 

dienst hadden ontmoet? Onze Jan en Frans van der Helm, waar waren zij hun 

gemeenschappelijke voorouders, als ze die al hadden? Zelf wisten ze niet of ze 

familie waren van elkaar. Of ja, in hoeverre. Gelukkig wist Helm-Nieuws 

uitkomst te bieden. Bij onze banket- en broodbakker lagen de 

gemeenschappelijk voorouders ruim 250 jaar geleden bij Adriaan Adriaansz 

van der Helm (1747-1810), die twee keer was gehuwd. De voorouders van Jan 

stamden uit het eerste huwelijk en die van Frans kwamen uit de tweede echt. 

Beiden zijn familie van elkaar in de 10
e
 graad! En wanneer we het boeiend 

willen zeggen, dan heet het, dat  de overgrootvader van Jan van der Helm 

de halfneef is van de overgrootvader van Frans van der Helm. Kunt U het 

nog volgen? Gaat U er maar even voorzitten! En haal Uw familie er maar bij! 

Dus, wel in de verte bloedverwanten en duidelijk meer dan alleen maar 

naamgenoten, maar een familieband is wel een eindje te zoeken! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Veranderende Tijden, veranderende 

mensen? 

 

In Helm-Nieuws staan we stil bij de 

ouderen in de rubriek “Uit de oude 

tijd”. We kijken -in het kort- met hen 

mee, hoe zij moeten leven in deze tijd 

van chips, euro en thuiszorg.  

Verder bekijken we de ontwikkeling 

van onze roepnamen. Kregen we 

vroeger -vertrouwd- te maken met 

naamsvernoemingen, dat is allemaal 

voorbij. De ouders kiezen namen, die 

ze mooi vinden, doch je mag je wel 

afvragen, waar zij hun inspiratie 

vandaan halen. Vaak zijn het 

filmsterren van de TV, favoriete 

zangers, voetballers en noem maar op. 

 

De wereld draait verder. De tijd gaat 

door. In enkele generatiën zien we de 

Nederlandse bevolking verdrievoudi-

gen. Dat kan niet, als we al die mensen 

ook een huis, een auto, eten, recreatie 

en noem maar op willen geven. Zeker 

in mondiaal verband, lijken de 

grenzen, die Moeder Aarde kan 

accepteren, bereikt. Iedereen een auto, 

betekent zoveel te meer asfalt en 

zoveel te meer uitlaatgassen. En je 

hoeft niet gestudeerd te hebben om te 

kunnen begrijpen, dat alles een grens 

heeft. Moeder Aarde, dus ook, die wil 

blijven ademen.  

En de mens ook. Ook wij hebben onze 

beperkingen, die we niet wensen te 

horen, want we zitten zo graag op de 

stoel van de Almachtige. We zijn 

ziende blind en horende doof als deze 

consumptiemaatschappij ons zaken 

laat gebruiken, waar we beslist geen 

behoefte aan hebben. En tóch alle 

waarschuwingen ten spijt, het “als 

maar méér” is het motto wat in deze 

westerse samenleving veel te vaak te 

horen is. Het genot bij de 

voortplanting neemt hedonistische 

vormen aan, wat op dit gebied tot 

pervers gedrag leidt. Onlangs konden 

we lezen, hoe mensen in Groningen, 

anderen ontvoerden en bewust 

inspoten met het HIV-virus. We lezen 

over kinderen van 12 en 13 jaar, die 

voor een reep chocolade, een pop of 

een trui meegaan voor het genot van  

een ander!  

We mogen best eens terugkijken naar 

de Griekse en Romeinse beschavingen. 

Ook zij zijn kapot gegaan aan 

bandeloosheid en normvervaging. 

Waar gaan wij naartoe zullen vele 

ouderen en bewustlevende mensen zich 

afvragen. Moeten we wachten tot de 

wal het schip keert? 

Ook al is uit de geschiedenis op te 

maken, dat iedere cultuur ooit weer zal 

verdwijnen, hoef je deze zaak niet te 

bespoedigen! 

,Allemaal zaken, die na Tweede 

Wereldoorlog ontzettend snel aan het 

veranderen zijn. Er zijn vertrouwde 

dingen, die opeens verdwenen zijn 

Soms gaat het om de invoering van de 

euro, dan weer een vervanging van de 

strippenkaart en ga zo maar door.. 

Modernisering, ja,….  Maar niet 

iedere verandering is een verbetering! 

 

 De mens,raakt de weg kwijt. MAAR: 

daar hebben we inmiddels Tomtom 

voor gekregen als “schijn”-oplossing!



 

… Gefeliciteerd, dat ons familieblad weer op Internet te vinden is. We hebben 

de pagina bekeken op www.helmnieuws.nl en zijn er erg enthousiast over. Zo 

te zien is het de bedoeling om er in de toekomst nog meer foto‟s op de 

plaatsen. Ik vind het leuk al de vrachtwagens te zien van C. van der Helm van 

de Looierslaan te Leidschendam. Ik heb die wagens genoeg zien rijden. Ik 

geloof dat die familie uitgebreid wordt beschreven in het prachtige deel 8. 

Daar staan ook mooie foto‟s bij!!! 

  

Hans van der Helm te Leidschendam. 

 

… In de etalage van boekhandel Houtschild te Den Haag zag ik het boek 

liggen van F.J.A.M. van der Helm. Ik heb de titel voor U opgeschreven: ‟t 

Sluijsje (1580-1834): het onbekende Rijswijkse buurtschap bij Den Haag. Bent 

U deze Van der Helm? Op de achterkant staat een stuk over zijn leven. Geen 

achterlijke man! En een mooi zwaar en goed leesbaar boek met harde kaft!! 

Als U het bent, wil ik U zeggen, dat U een behoorlijke bijdrage hebt geleverd 

aan een nieuwe kijk op de geschiedenis van Rijswijk en Den Haag! Proficiat! 

 

Greta van Leeuwen-Van der Helm te ‟s-Gravenhage. 

 

…Hebt U ook het idee, dat de VDH-en mondiger zijn geworden? Ze zijn 

steeds meer te zien in alle hoeken van de samenleving. Ook heb ik Andy van 

der Helm te Kaapstad gevonden in het gastenboek op Internet. Toch voelen we 

ons het meeste thuis op de achtergrond in onze eigen vertrouwde omgeving, is 

mijn stellige overtuiging. Dat zit toch het meest in de aard van ons beestje!… 

 

Jeroen van der Helm te Koudekerk 

 

…Wat een leuk verhaal over dat oude scheermes van iemand, die in 1857 is 

geboren! Dat is 150 jaar geleden! En wat een omzwerving heeft het mes 

ondergaan! Dan denk ik wel, dat het van groot belang is, dat er spulletjes 

bewaard blijven. Zeker persoonlijke zaken, maar waar moet je die laten. 

Vroeger bleef alles in de boerderij: borden, vorken, lepels enz. Maar nu heeft 

ieder zijn eigen nestje en slechts een enkeling leeft nog in een boerderij, die 

van vader op zoon overgaat! Dat is wel jammer… 

 

Fam. Van Zijl-Van der Helm te Zoeterwoude. 

EIGEN MENING 

http://www.helmnieuws.nl/
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STUDENT (19) MAAKT TESTAMENT 
--VDH te Utrecht bij notaris in 1728-- 

HET TRAGISCHE LEVEN VAN ABRAHAM 
 

Sommige mensen komen nooit in aanraking met een notaris. Ze hoeven geen 

testament te maken, want er valt toch niks te vererven. In bepaalde milieus is 

men al eeuwenlang vertrouwd met de notaris, doch evenzo zijn er families, die 

hem of haar alleen kennen voor de koop of verkoop van een huis.  

 

 

 

… den ouderdom van negentien jaren.. 

 

Het is geen geheim dat boerenfamilies tot de categorie hoorde, die kind aan 

huis waren bij de notaris. Een bezoek aan deze byzondere ambtenaar werd 

vaak gecombineerd met het wekelijkse bezoek aan de veemarkt. Dat heeft 

allemaal te maken met de locatie van de magistraat. Zeker in het verleden hield 

de notaris niet vaak standplaats op het platteland, omdat daar te weinig te 

verdienen viel. De boer kwam voor de notaris voor aan- of verkoop van land, 

het maken van een testament, het uitsluiten van de weeskamer of bij een 

tweede of derde huwelijk wilde men toch geld opzij leggen om de kinderen 

een goede opleiding te geven: al was het alleen maar ze laten leren en 

schrijven. 

 

Abram van der Helm…  

 

Deze Abraham van der Helm toog in 1728 naar notaris J. van den Doorslag, 

die zijn standplaats had te Utrecht. Zelf woonde Abraham in Soest, doch was 

student aan de Utrechtse universiteit. Volgens de opgemaakte acte was hij 19 

jaar. Voor zover we hebben kunnen nagaan was hij een zoon van Petrus 

Pauluszn van der Helm (1669-1738) en Dina Elisa de Kempenaar (1683-
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1728). Hun huwelijk had in 1705 te Utrecht plaatsgevonden. Een 

vooraanstaande familie, mogen we wel zeggen. Zowel de Kempenaars waren 

een goede partij, maar ook deze familie Van der Helm kon zich meten met de  

 

 

 
…Abraham van der Helm wonende tot Soest, dog althans studerende op d 

academie alhier, mij notaris en de getuijgen bekend, gesond van lichaem met 

ons gaende en staende mitsgaders sijn verstand en uijtspraak wel gebruijkende 

als bleek 

 

notabelen. Dit keer geen boeren of middenstanders, maar we hebben te maken 

met een dominé-familie, die zijn wortels aantoonbaar heeft in het Utrecht van 

de 16
e
 eeuw. Inderdaad Petrus van der Helm was dominé en tevens 

vlootpredikant. We komen hem ook tegen in de uitoefening van zijn beroep te 

Wilsveen (bij Stompwijk), waar rond 1700 problemen zijn rond zijn 

bevestiging. Hierover hebben we eerder uitgebreid geschreven in Helm-

Nieuws. 

 

Inhoud testament… 

 

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de inhoud van het testament van deze 19-

jarige Van der Helm. En wat is de reden om een Laatste Wil te maken? Wisten 

zijn ouders ervan? Een heleboel van deze vragen kunnen positief worden 

beantwoord. Inderdaad zullen zijn ouders ervan afgeweten hebben: vader 
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Petrus wordt namelijk benoemd tot universeel erfgenaam! Hij zal al zijn 

bezittingen erven, mocht het aardse leven van de student volbracht zijn. Maar 

wat een somberheid?  

 

Hoe kan je aan zo‟n belangrijke universiteit leren en tegelijkertijd denken aan 

je overlijden. Is Abraham soms ziekelijk? Of is hij ziek geweest, waardoor hij 

met de dood in ogen heeft gestaan? Allemaal vragen, die zich voordoen als een 

jongen van 19 een testament laat maken. In het testament wordt overigens niets 

over het vermogen van de student vermeld. We durven er wel van uit te gaan, 

dat het verschijnsel “arme student” op hem zeker niet van toepassing zal zijn 

geweest. Hij zal de nodige gelden hebben. En inderdaad nader onderzoek leert 

ons de ware reden van het maken van het testament. Inderdaad blijkt de dood 

de ware reden te zijn voor het maken van zijn testament. Niet dat zijn eigen 

gezondheid te wensen overlaat, integendeel hij is goed van verstand en ook 

zijn lichaam verkeert in prima conditie. De tragiek speelt zich thuis af. In het 

ouderlijke huis te Soest, waar het niet goed gaat met zijn moeder. 

 

Op 21 augustus 1728 is zijn moeder op 45-jarige leeftijd overleden. Een 

drama voor de jonge student en voor de hele familie. Was het een ziekte, die ze 

aanzagen komen? Er lijkt zo zakelijk mee te worden omgegaan. Was er 

voldoende tijd voor rouwverwerking of was de familie alleen maar bezig met 

de boedelverdeling en de financiën. Ook de rol van de familie De Kempenaar 

is niet bekend. Het was immers hun zus, die was overleden. In die drukke 

dagen werd er duidelijk veel over geld gesproken. Misschien iets te veel! 

Natuurlijk moesten de financiële zaken goed geregeld worden, doch moest dat 

allemaal zo snel? Waarom ging Bram in zijn eentje naar de notaris? Er werd 

hem op het hart gedrukt, dat hij vermogend was en dat hij zaken moest regelen, 

mocht hem wat overkomen. Hij moest voor een erfgenaam zorgen.Dat is de 

reden waarom hij op 19 november 1728 naar de notaris ging om zijn vader tot 

erfgenaam te benoemen. Financiëel waren de zaken nu weer op de rails gezet, 

maar het gemis aan de spil in huis, zal zijn gebleven! 

 

Hoe gaat het verder… 
  

Zo krachtig als Bram de zaken na het overlijden van zijn moeder weer 

opneemt, zo moeilijk zou hij het later krijgen met het onverwerkte verdriet van 

haar overlijden. De stoere jongen van 19 wilde zich ten tijde van haar 
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overlijden niet laten kennen. Hij liet zijn studentenleven vóór gaan en was niet 

veel in het ouderlijk huis te Soest te vinden. Het was alsof hij wegliep voor wat 

er gebeurd was. Hij was stil en in zichzelf gekeerd. Zijn vader kreeg moeilijk 

toegang tot hem. Hij kon niet verwerken, dat zijn moeder op 45-jarige leeftijd 

was weggerukt uit het leven. Waar was onze God dan, waar zijn vader over 

preekte? Wat had het leven allemaal voor zin? Ook in die tijd speelden 

dergelijke problemen. Waarom? Zo vroeg hij zich af, moest hem dit nu 

treffen? 

 

Bergafwaarts… 

 

Bram blijkt zichzelf telkens tegen te komen. Het moeten zware jaren zijn 

geweest en het is maar de vraag of hij er ooit bovenop is gekomen. Veel is na 

te gaan in de archieven, maar emoties zijn moeilijk terug te vinden, die kan je 

slechts indirect proberen te af te leiden. Van Bram horen we eigenlijk 10 jaar 

lang niets meer. Van zijn 19
e
 tot zijn 29

e
 is hij van de aardbodem verdwenen. 

En dan op zijn 29
e
 komt er een teken van leven. Onze serieuze student blijkt 

niet boven zijn gemis uit te zijn gekomen. Hij is “innocent” en blijkt onder 

curatele te zijn geplaatst! De curator blijkt zijn oom Govert de Kempenaar te 

zijn. Dat zijn harde zaken 

 

…ten behoeve van den innocenten Heer Abraham van den Helm ses obligatien 

alle ten lasten van dese Provintie en ten comptoir van den Heer Isaak 

Verborcht als ontfanger… 

 

Dat zijn woorden, die er niet omliegen. Innocent, dat men thans zou vertalen 

met “onschuldig”, gold in die tijd als het juridische begrip voor onbekwaam! 

Waardoor je een curator moest hebben, die je zaken voor je regelde. Zover was 

het in die tien jaar tijd met onze Bram gekomen! Een tragedie! En toevallig 

lopen we tegen deze acte op, omdat het wederom met geld te maken heeft! 
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Want…zo blijkt.. in 1837 verschijnen koper en verkoper van 6 obligaties voor 

notaris Dons te Utrecht. Het gaat om een totaal bedrag van ƒ 6.400,-. 

 

Namens de innocente Bram van der Helm, verschijnt zijn curator en 

familielid Govert de Kempenaar om zaken te doen. Het gaat om zes obligaties, 

die in 1733 zijn aangekocht door Jan van Romondt en nog enkele familieleden 

ten laste van de provincie Utrecht. In 1738 willen ze er vanaf en ze verkopen 

deze waardepapieren aan onze vermogende Bram van der Helm en zijn 

curator. 

 

 

...door de heer Govert de Kempenaer als "mede" curateur over den innocente 

heer Abraham van den Helm, … 

 

Hoe gaat het verder met Bram?… 

 

Het leven heeft voor Bram niet veel meer te bieden. Als enig kind, heeft hij 

geen broers of zussen. Gelukkig bekommeren zijn ooms en tantes van de 

familie De Kempenaer zich over hem. Doch lang zal dat niet duren. In ieder 

geval is Bram van der Helm kinderloos overleden vóór 1752, hij is dan hooguit 

43 jaar! Het leven heeft hem wel materiële rijkdom gebracht. Oók wist hij 

kennis te vergaren, doch het zat hem wat geluk betrof niet mee in het leven. 

Zijn geestelijke gesteldheid was niet in staat het overlijden van zijn moeder te 

verwerken. De geleerde student van 19, waar iedereen zo veel van had 

verwacht, heeft het aardse geluk niet mogen proeven. 

 

 
 

 

 

 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 12,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
 

- Er zijn afgelopen kwartaal geen nieuwe Van der Helmen geboren, althans 

niet bij ons bekend gemaakt. Wel kunnen we nog melden, dat Anne Renée in 

de Gereformeerde Kerk te Naaldwijk is gedoopt op 6 mei. Zij is een dochter 

van René van der Helm en Siska Valstar. 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 
 

Groot Feest bij de familie Leen van der Helm (88) en Lena van Rooijen. 

(83). Daar werd het heuglijke feit gevierd dat het echtpaar 60 jaar was 

getrouwd! Het paar 

huwde 60 jaar 

geleden te 

Schipluiden en 

herdacht het 

kerkelijke huwelijk 

van 10 april 1947 

met een feestelijk 

samenzijn. Lena is 

afkomstig uit 

Schipluiden, 

vandaar dat het 

huwelijk in die 

plaats werd 

voltrokken. Van der 

Helm kwam uit 

Overschie. Ze kozen in 1947 Overschie als woonplaats, waar later 6 kinderen 

zijn geboren. Het feest is met een brunch gevierd op 13 mei in de Altena 

Hoeve te Delft. Hierbij waren familie, kinderen, kleinkinderen aanwezig en 

BURGERLIJKE STAND 
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ook het pas geboren eerste achterkleinkind. Leen en Lena werden feestelijk 

toegezongen en het was een mooi georganiseerd etentje! (deel 7) 

 

Een heel byzonder en vooral ook originele huwelijkskaart kregen we van 

Joop en Nel van der Helm-De Groot uit Zoetermeer, die ons lieten weten, dat 

hun zoon MAX (36) op 07-06-07 in het huwelijk zou treden met zijn KARIN. 

Het burgerlijke huwelijk vond plaats te Dordrecht om 11 uur. In de middag 

ging het paar met familie en gasten naar Nootdorp, waar het Kerkelijke 

huwelijk om 14 uur werd ingezegend in de Bartholomeuskerk. Feliciteren en 

feest vonden plaats in het voorhuis van “De Soete Suikerbol” te Pijnacker. Het 

paar is al geruime tijd woonachtig te Rotterdam. (deel 6) 

 

OVERLIJDEN 

 

-Te Nootdorp is op 24 april overleden Cor den Hollander in de leeftijd 

van 83 jaar. De geboren Stompwijker was een zoon van Hendrik den 

Hollander (1893-1970) en Ka van der Helm (1891-1987). (deel 6) 
 

-Op zondag 29 april is de oud veehouder Aad van der Helm overleden en op 4 

mei te Nootdorp begraven. Hij was ruim 55 jaar gehuwd met Toos Hogervorst 

bij wie hij 7 kinderen had: Kees, Corrie, Arno, Mattie, Karin, Ria en Anneke. 

Aad stond in de familie bekend als levensgenieter en vreugde voor zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen. Hij is 84 jaar geworden en stond thuis opgebaard. 

(deel 6) 

 

-Op 66 jarige leeftijd is op 26 mei te Kwintsheul Jan van der Helm overleden. 

Hij was bekend als de bezorgbakker en had slechts een paar jaar geleden 

afscheid genomen van zijn klantenkring, die hem op handen hebben gedragen. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Jeannette en hun twee kinderen Arno 

en Ilse. Ook de overige naaste familieleden en aangetrouwden willen we 

condoleren. (deel 2) 

Koninklijke Van der Helm (69) 
 

Ook dit jaar zijn er VDH-en onderscheiden met een koninklijk lintje. We 

kunnen ze niet allemaal portretteren, maar deze Leo uit Woensdrecht geven we 

wat extra aandacht. Hij is vooral geëerd vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. 



HELM-NIEUWS 

 

 236 

 

Maar ook zijn bestuurlijke kwaliteiten, lijken degenen, die hem voor hebben 

gedragen niet zijn ontgaan. Van der Helm woont in Hoogerheide een dorp dat 

valt onder de gemeente 

Woensdrecht. Vanaf 1981 is 

hij actief in het bestuur van het 

RK kerkkoor. Vanaf 1985 is 

hij in de boswerkgroep van 

Natuur en Milieu, genaamd 

Namiro; Vanaf 2000 is hij 

werkzaam op en 

verantwoordelijk voor de 

begraafplaats van de RK 

Parochie “De Bron”; vanaf 

2000 zit hij bij de Scouting als 

technisch beheerder en in 

vanaf 2003 was hij 

medeorganisator van de 

jeugdmonumentendag in 

Bergen op Zoom, waarbij hij 

zich bezighoudt met vervoer 

en opbouw van decors. En 

daarom heeft het Hare 

Majesteit behaagt deze Leo 

van der Helm te onderscheiden 

met de versierselen van “de 

Orde van Oranje-Nassau”.  

Leo is 69 jaar geleden geboren te Leidschendam als zoon van de veehouder 

Henk van der Helm (1891-1990) en Elisabeth de Haas (1896-1988). (deel 7) 

 

*Leny van der Helm-Van Dijk (1945) wonende te Leidschendam en afkomstig 

uit Poeldijk is de andere Van der Helm, die een koninklijke onderscheiding 

heeft gekregen. Zij is gehuwd met Kees van der Helm (1939), tuinder en heeft 

twee dochters.(deel 7) 

 

 

 

  

- Op de computerpagina www.helmnieuws.nl doen we het goed. Inmiddels 

hebben we tot eind mei al 4000 bezoekers gehad. Een drukke dag was de 

ALLERLEI 

http://www.helmnieuws.nl/
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(sombere) eerste Pinksterdag met 115 bezoekers. Het levert leuke reacties op 

en mooie extra foto‟s. Bezoekers komen van de hele wereld. Vooral de 

traditionele emigratielanden als Australië en Nieuw-Zeeland hebben veel 

mensen, die even een kijkje komen nemen en vaak contact met ons opnemen. 

Ook bezoekers uit Zuid-Afrika en verschillende staten van Amerika hebben 

zich gemeld. Berichten zijn geregistreerd vanuit Florida, Texas en Los 

Angelos. Maar ook dichterbij huis: Noorwegen, Duitsland, Zwitserland, Spanje 

en België.  

 

-De makelaar Paul van der Helm (44) van de makelaardij Helm & Heus uit ‟s-

Gravenzande is een samenwerkingsverband aangegaan met Jan Kortekaas. 

Onder de naam Kortekaas & Van der Helm Zakelijk Vastgoed gaat men de 

zakelijk markt van onroerend goed veroveren. Daarbij moet men niet alleen 

denken aan winkels of kantoren, maar ook bedrijfspanden of een combinatie 

van woon-winkelpanden. Ook zal men zich richten op beleggingen in 

onroerend goed. Het nieuwe bedrijf is gevestigd te ‟s-Gravenzande 

 

-Het historisch 

boek “‟t Sluijsje 

(1580-1834): het 

onbekende 

Rijswijkse 

buurtschap” van 

F.J.A.M. van der 

Helm blijkt een 

groot succes te 

zijn. De 

ontdekking van 

het onbekende 

gehucht, is in de 

historische wereld 

als een bom 

ingeslagen. Er is 

veel over 

geschreven in de vakpers. Uitgebreide recensies en TV-optredens zijn de 

onderzoeker ten deel gevallen. Keer op keer heeft de onderzoeker zijn verhaal 

geduldig tegen de media verteld. Zelfs heeft hij ter plekke een rondleiding 

gemaakt met enkele verslaggevers.Het boek is te koop in de boekwinkels 

binnen de Haagse regio. (o.a. de beroemde Haagse winkel Houtschild in de 
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etalage, zie foto boven) 

Vanzelfsprekend is het 

boek ook bij Helm-

Nieuws te bestellen. Voor 

verdere informatie kunt U 

met ons contact opnemen 

of kijken op de 

computerpagina 

www.helmnieuws.nl 

(deel 6) 

 

-Paul van der Helm (25) 

is in februari een eetcafé 

begonnen aan de 

Dijkstraat te Honselersdijk. Het etablissement luistert naar de naam “De 

Rembrandt”. Samen met broer Bart (foto,24), vader Peet (55) en Flip van 

Adrichem zijn de ervaren horecamensen aan deze uitdaging te Honselersdijk 

begonnen. Vader Peet draait inderdaad al geruime tijd mee in de horeca. Met 

succes beheert hij te ‟s-Gravenzande de Bar De Promenade en Eetcafé De 

Witte. Toen de gelegenheid 

zich voordeed voor een 

nieuwe tent te Honselersdijk 

sprong het viertal erin. Bart is 

erg enthousiast en druk bezig 

met plannen te maken. Zo 

wijst  hij op de smakelijke 

dagschotel, die iedere 

zaterdag wordt geserveerd. 

En de zondag is er via een 

groot scherm, waarnaar met 

zijn allen voetbal kan worden 

bekeken. Bovendien is er een 

verbouwde zaal, waar 

feestjes kunnen worden 

gegeven met alles erop en 

eraan. Een gedurfde stap. Een 

stukje ondernemingsgeest 

van deze Van der Helmen. 

(deel 7) 

http://www.helmnieuws.nl/
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Willem, Aal en schoondochter Guurtje uit Uithoorn 
 

 

De heer Robin Knoop uit Emmeloord was op zoek naar de wortels van zijn 

familie. Hij kwam daarbij terecht bij zijn grootmoeder Wilhelmina van der 

Helm (1880-1963), zij 

was een dochter van Aart 

van der Helm (1847-

1896) uit Aarlanderveen 

en Hendrika Jochems 

(1844-1920). Het was 

eigenlijk de bedoeling een 

oude historische foto van 

dit echtpaar hier te 

plaatsen, maar de 

kwaliteit van de 

gecopiëerde foto‟s was 

niet voldoende voor een 

duidelijke afdruk. Toch 

wilden we aandacht 

besteden aan dit echtpaar, 

dat in 1872 huwde en 

wiens laatste kind in 1883 

werd geboren. Stamt 

Robin af van Wilhelmina 

(1880-1963), hij wist ons 

nóg een foto te sturen van 

Willem van der Helm  

(1877) en Alida (Aal) van 

der Horst (1876-1950).  Van dit echtpaar zijn 10 kinderen bekend. De 7
e
 zoon 

was wederom een Willem van der Helm (1910-1988), die huwde met Guurtje 

Moerbeek. En zie daar: dat zijn precies de mensen op deze foto. Verder wist 

dhr Knoop ons nog te vertellen, dat veel VDH-en werkzaam waren in de 

fabriek van de N.V. Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding G.T. Ketjen & 

Co.  In 1863 was hij opgericht door dhr Mouthaan en in 1916 werd de fabriek 

gesloten en onderdelen verplaatst naar Amsterdam-Noord. Ongetwijfeld was 

het niet gezond om in die fabriek te werken, maar daar stond men in die tijd 

nog niet zo bij stil. (deel 1)   

Alida, Willem van der Helm en Guurtje 
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DE ROEPNAAM BIJ DE VDH-EN! 
Welke jongens- en meisjesnaam is bij ons favoriet de afgelopen 10 jaar? 

 

De namen Arie, Jan en Willem bij de mannen en Willemina, Marietje en 

Cornelia bij de vrouwen hebben generatiënlang de top 10 van onze familie-

namen aangevoerd. De nieuwgeborenen werden vernoemd naar de traditionele 

namen, die in de familie gangbaar waren. Daarbij hoefde men niet erg lang na 

te denken, want er bestond ook nog zoiets als het vernoemen. Was de eerste 

zoon een jongen dan werd hij vernoemd naar zijn opa (vaderskant) en was het 

een dochter dan werd het vernoemd naar oma. De eerstgeborene was 

belangrijk. Hij nam vaak de boerderij over en kreeg meerdere rechten dan zijn 

andere broers (en over zussen maar niet te spreken!). Eeuwen is met deze 

vertrouwdheid gewerkt en zoals alles in deze tijd, is ook dit overboord 

gegooid. De naamsvernoeming is voorbij! En de kinderen krijgen de namen 

van populaire sterren uit soepseries of favoriete voetballers, filmsterren en 

noem maar op. De identificatie van de vernoemer ligt duidelijk niet meer bij de 

familie. Men treedt niet meer in de voetsporen van zijn voorouder, maar kiest 

een idool. We hebben dit verschijnsel ook bij de VDH-en onder de loupe 

genomen. De familie wijkt niet af van wat overal elders waarneembaar is. De 

familieband wordt alsmaar losser! 
 

De uitslag van ons onderzoek is als volgt: 

Heren      Dames 

1. (Se)Bas)tiaan  8x   1. Eva   7x 

2. Max   5x   2. Emma  6x 

3. Tim   3x   3. Anna  4x 

4. Jasper  2x   4. Esmée 2x 

4. Daan   2x   4. Sophie 2x 
 

Een onverwachte uitslag, vooral bij de dames, valt het op dat men gekozen 

heeft voor eenvoudige namen. Geen toestanden. Kort, krachtig, herkenbaar. 

Datzelfde geldt ook bij de heren. Allemaal één-lettergrepige woorden. Dit staat 

duidelijk voor de tijd waarin we leven. De hele wereld is snel en kort-af. De 

generatie hiervoor viel op door zijn dubbele namen. Jan-Peter, Willem-

Alexander, Peter-Paul, Dirk-Jan en bij de dames Marie-Louise, Marie-

Magdalelena, Louise-Henriëtte. Zijn de namen een afspiegeling van de tijd 

geworden, net zoals dat met de architectuur het geval is? Tijden veranderen! 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 241 

 

 

Samen oud worden in de afgelopen 60 jaar…  
 

Ouder worden, betekent een andere blik krijgen op de wereld. Dat begint al 

bij kleine kinderen, die overal aan tastend en voelend, proberen de wereld te 

begrijpen. Wanneer je ouder wordt gaat dat door. Vaak ongemerkt. Wanneer je 

50 bent herinner je je dat je vader en moeder ook eens 50 zijn geworden. Wat 

waren ze toen oud! Ze hadden Abraham of Sara gezien, zo heette het! 

Wanneer je nu zelf 50 bent, zie je een generatie voor je liggen, maar je ziet ook 

de vorige generatie achter je. De jeugd gaat je als oudere zien. Ook je eigen 

kinderen vinden het maar al te leuk om je “ouwe” te noemen. Voor je ligt nog 

een andere generatie: die van de tachtigers. Ook zij kijken terug naar het 

verleden. Ze kijken naar de wereld, die de jongeren nog moeten ontdekken. Je 

kan het ze wel vertellen, maar ze moeten het zelf ervaren. Je kan verhalen 

vertellen, maar wees niet te belerend, wat dan ben je een lastige ouwe 

bemoeial. Zo is het nu; zo was het vroeger en zo zal het altijd blijven gaan. 
 

Toch is er wat veranderd. De familieverbanden worden steeds losser. 

Ouderen zitten vaak te wachten op de kinderen of kleinkinderen, zo zij die 

hebben. Hun kinderen hebben het vaak zo druk met hun werk en hun eigen 

gezinnetje. Voor (o)pa of (o)ma is vaak een klein plaatsje vrij in de agenda, 

maar vraag niet te veel! Op dit gebied is er veel veranderd in de samenleving. 

Het echte samenzijn is behoorlijk op zijn retour. Wie zorgt nog voor de oudere 

medemens, of dat nu familie is of niet? Was het vroeger de gewoonste zaak 

van de wereld, dat je op je oude dag bij je kinderen ging inwonen, dat is nu uit 

den boze. Als het meezit, willen ze je helpen met een plaatsje in het 

bejaardentehuis. Oh nee,… dat is ook al weer verleden tijd. Dát tehuis was 

een uitvinding van de jaren 60. Nu ben je afhankelijk van de thuiszorg. Je hebt 

problemen met de techniek, je krijgt stapels papieren over veranderen van 

verschillende telefoonmaatschappijen, waartussen je niet kan kiezen. En dan 

telkens maar, kijkt U op www! En het mobieltje, dat sms-jes kan versturen in 

een eigen taal! Allemaal problemen, die de oudere medemens meemaakt. Het 

zou heerlijk zijn als er goede zorg is voor ouderen! En dat jongeren zich 

kunnen inleven in deze technische wereld, die zo chaotisch is voor ouderen! 

Kijk eens met ogen van ouderen!  Er verandert zoveel de laatste tijd! Stelt U de 

TV eens in, als de kanalen weer gewijzigd zijn. Ga eens wat vaker langs: ze 

weten zoveel leerzaams over de eigen familiegeschiedenis te vertellen! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 

 

De herfst is weer in het land: de 

bladeren vallen van de bomen en het 

leven in huis krijgt weer meer gestalte. 

Het is nog maar 3 maanden gaans en 

dan zitten we al weer in de laatste 

weken van het jaar. Zo snel gaat het 

allemaal. Velen zullen ongetwijfeld 

genoten hebben van de zomer. De ene 

mens is in eigen land gebleven, de 

andere zocht de zon elders op. Zo is er 

voor ieder van ons wat wils. Geen 

mens is het zelfde: ieder heeft zijn 

eigen smaak, voorkeuren, gebruiken 

en andere persoonlijke zaken. Over 

zulke zaken kan je niet twisten. 

Daarover een debat voeren heeft geen 

zin. Men dient een mens in zijn waarde 

te laten. 

 

Er zijn wel eens mensen, die graag 

willen weten, waarom of hoe een mens 

leeft. Men vangt eens enkele woorden 

op en omdat men de betrokkene niet 

kent, maakt men er zelf een verhaal 

van. De vraag is, waarom doen deze 

mensen dat? Wat zijn dat voor mensen, 

die denken te kunnen oordelen over 

andermans leven! Wat bezielt deze 

mensen? Wanneer je nader probeert te 

kijken naar de achtergrond van dit 

soort mensen, blijkt hun eigen leven 

niet vaak even voorspoedig te zijn 

verlopen. Ze projecteren op deze wijze 

hun misvormde eigen jeugd op dat van 

een ander. Zoiets van: ik had geen 

succes, dus jij ook niet. Deze mensen, 

die zo graag alles willen weten, die zo 

graag oordelen over zaken, die ze niet 

kennen, blijken zo vaak een jalours 

karakter te hebben. Een hele nare 

eigenschap. Die niet alleen voor de 

persoon zelf storend is, maar vooral 

voor zijn medemens. Hoe vaak maak je 

mee, dat juist de mensen, die het 

hardst praten over vrijheid van 

meningsuiting, zelf het beperktst zijn 

in hun levenswandel! Wil men praten 

over een mens, dan merk je zo goed of 

het om nieuwsgierigheid gaat óf 

belangstelling. De warmte van 

belangstelling duurt lang. De koude 

van nieuwsgierigheid, is vluchtig en 

het is eigenlijk zonde van je energie 

om deze mensen tegemoet te treden. 

In je leven kan je historische mensen 

tegenkomen, waarmee je een vertrou-

wensband opbouwt. Buitenstaanders 

schrijven en oordelen over deze 

mensen zonder ze daadwerkelijk te 

kennen. De geschiedenis wordt 

onrecht aangedaan. Een geschiedenis, 

die niet gestoeld is op feiten, maar op 

roddels. Ver bezijden de waarheid! In 

het hele leven geldt het Paulinische: 

“onderzoekt alles en behoudt het 

goede. En laat men nooit oordelen 

over mensen, die men niet kent! 

Gelukkig is de geschiedschrijving van 

onze familie correct. Althans daar 

streven we naar. Aan de hand van 

bewijzen proberen we de zaken klip en 

klaar uiteen te zetten in ons blad. 

Vaak zien we, dat ons blad en onze 

boeken overgenomen worden op 

Internet. Deze mensen begaan niet 

alleen in juridische zin een strafbaar 

feit, maar het is ook hoogst onfatsoen-

lijk om te pronken met andermans 

veren! Helaas, deze mindere goden 

zijn geen lichtend voorbeeld voor onze 

familie en onze naam niet waardig! 



 

…het afgelopen nummer, waarin U schreef over de student Bram van der 

Helm, die in 1728 op zijn 19e een testament maakte! Ik vond het een tragisch 

verhaal: een jongen, die toen reeds studeerde aan de Universiteit van Utrecht! 

Dat was bepaald geen sukkel! Maar dat hij door het overlijden van zijn moeder 

zo heeft moeten lijden. En als je dan geen naaste familie hebt… Ik vond het 

een verhaal, dat ik las met tranen in de ogen!… 
 

Marga van der Helm te Sassenheim 
 

…Weet U wat ik lees van Helm-Nieuws? Het voorwoord. Iedere keer weet U 

een byzonder interessante kolom te schrijven over toestanden, die zich binnen 

deze samenleving afspelen. In het heilig jaar 2000 heeft U extra aandacht 

besteed aan de geschiedenis en wat komen gaat. Ik geniet van al Uw stukjes en 

eigelijk… daarom lees ik Helm-Nieuws!… 

 

Joris van der Helm (student) te Groningen 
 

…nog een paar krantenartikelen. De één is al oud, dat was 23 juni, maar ik 

vond het toch wel leuk om jou te sturen. Als je er niets aan hebt, gooi je het 

maar bij de oude kranten. Worden die bij jullie ook opgehaald door de 

scouting? Hier wel in ieder geval… 
 

Theo en Jeanet van der Helm te Honselersdijk 
 

…In het afgelopen nummer had U veel aandacht voor de ouderen. Mag ik U 

daarvoor bedanken! Uit mijn hart gegrepen! Het is echt jammer, dat sommige 

families zo uit elkaar vallen. Vroeger –en dat is niet eens zo lang geleden- was 

men veel meer één met elkaar. Ooms, tantes, broers, zussen, neven, nichten; ja, 

zelfs de oudooms en achternichten hoorden bij de familie. We schreven veel 

met elkaar en op zondag gingen we bij elkaar op visite. Nu is er telefoon en 

computer, maar de afstand tussen de familieleden lijkt alleen maar te groeien!.. 
 

Marie Breedveld-Van der Helm (86) te Zoetermeer 
 

...Ik was byzonder verrast toen ik de foto van mijn grootouders tegenkwam in 

het laatste Helm-Nieuws. Ze zijn vanuit Uithoorn naar Alkmaar verhuisd en 

hadden inderdaad tien kinderen… 
 

Willem van der Helm te Alkmaar 

EIGEN MENING 
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KLEINE, LEUKE FAMILIE UIT 17e EEUW 

VDH-EN UIT DRACHTEN! 

ESMÉ VROEG EN NAM HET INITIATIEF… 
 

Hoe het begon… 

 

Op een dag in augustus vroeg Esmé van der Helm-Van den Hoek uit Den 

Haag om informatie over de familie van haar man. De vraag werd gesteld 

nadat ze had gekeken op de computer en daarbij terecht was gekomen op een 

pagina, die doorverwees naar www.helmnieuws.nl. Ze nam contact op met de 

vraag welk boek van de familie-encyclopédie ze moest bestellen, daar ze graag 

informatie wilde hebben over de familie van haar man Tim (1978), die de 

vader  is van haar zoontje Boaz (2006). Onderzoek in het grote bestand van de 

familie Van der Helm, bracht al gauw licht in de duisternis. We moesten Esmé 

teleurstellen, want haar familie bestaat niet in boekvorm, omdat hij daar te 

klein voor is. Bovendien heeft deze familie zijn wortels in Friesland en dat 

betekende met het doen van onderzoek veel speurwerk in het archief te 

Leeuwarden. 

Na wat gezellig heen-en-weer te hebben gepraat op een zonnige zondag, 

besloot ik tot publicatie van deze familie Van der Helm in ruil voor enkele 

leuke foto‟s van de familie, die we dan bij het artikeltje zouden kunnen 

plaatsen. Het is immers altijd leuk om wat portretfoto‟s te hebben van leden 

van een noordelijke familie Van der Helm, die inmiddels via Zwolle in Den 

Haag is terecht gekomen. 

 

Karakteristiek… 

Hoe kunnen we in enkele regels het beste samenvatten om wat voor familie 

het hier gaat. Dat is niet gemakkelijk. In ieder geval vallen ons bij deze familie 

enkele namen op die we in het verleden bij iedere generatie wel een paar keer 

tegenkomen  We zien dan namen als Anne, Hajo, Douwe en Sietske. Vooral de 

naam Hajo met dieverse spellingsvarianten als Haije, Haayo, blijkt hardnekkig 

te zijn. Ook bij deze familie is in de nieuwe tijd een einde gekomen aan de 

naamsvernoeming. Dat is jammer. Ze waren eens zo traditioneel.  Tot rond 

1900 bleven ze Drachten trouw. De plaats waar ze zeker 150 jaar lang hun 

verblijf hebben gehouden. De vraag, wat ze daar voor de kost deden, blijft nog 

http://www.helmnieuws.nl/
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onopgelost. Daarvoor zouden we andere bronnen moeten kunnen raadplegen. 

Er wordt wel een enkele keer melding gemaakt van landbouwer, doch over 

plaats en omvang van land hebben we niets kunnen vinden. Evenmin kunnen 

we stellen of dit beroep karakteristiek is voor deze familie. De familie is 

Nederlands-Hervormd wat geloof betreft. De kinderen worden allemaal 

gedoopt in de vaak kleine kerkjes op het platteland rond Drachten en in 

Drachten zelf. Het eerste huwelijk, dat we hebben gevonden is te Drachten in 

1778 toen een Jan Haayes huwde met Antje Jans, die een dochter was van 

Jan Harmens en ene Martzen. Inderdaad op deze simpele wijze wordt de 

huwelijksinschrijving gedaan. In het huwelijksboek staat wel geschreven dat 

de echtelieden afkomstig waren uit Noorderdrachten, één van de twee 

buurtschappen,  waaruit Drachten is opgebouwd. De andere was 

Zuiderdrachten.. Van der Helmen uit deze familie zijn in de 19
e
 eeuw 

regelmatig te vinden bij de notaris voor aankoop van een huis en het 

accepteren van diverse schuldacten als hypotheek. Ook testamenten zijn 

bekend. De sociale status is niet te bepalen met de gegevens, die we hier 

hebben. Er schijnt wel enige ontwikkeling naar boven te zijn geweest. Op een 

gegeven moment blijkt voorouder Anne Hayes van der Helm (1820-1908) zich 

los te trekken uit de sfeer van alledag, nadat zijn vader van Drachten naar 

Utingeradeel was verhuisd. We zullen hem hieronder nader belichten. Deze 

familie Van der Helm is een klein boompje, maar nog steeds levenslustig en er 

zijn voldoende loten, waardoor er van uitsterven voorlopig nog geen sprake 

dreigt te zijn. Van alle VDH-en die thans in leven zijn, behoort  naar schatting 

1, hooguit 2 % tot deze familie. We hebben dus te maken met een knusse, 

kleine familie, die toch voldoende groot is om elkaar niet allemaal meer te 

kennen! 

 

Drachten… 

 

Een plaatsje in het oosten van de oude en cultuurrijke provincie Friesland, 

waar ieder gehucht, hoe klein ook, in het verleden, maar ook nu nog, een eigen 

kerk had. Het verenigingsleven rondom de kerk was belangrijk. De sociale 

controle was groot. Drachten is de hoofdplaats van Smallingerland niet ver van 

Heerenveen. De twee bovengenoemde buurtschappen of dorpen bestonden al 

in de Middeleeuwen. In de 17
e
 eeuw komen Noorder en Zuiderdrachten bij 

elkaar.De hele gemeente Smallingerland telde rond 1870 zo‟n 8700 inwoners, 

waarvan op 4 joden na, allemaal van protestantse religie, variërend van 

Nederlands-Hervormden (ruim 6500) tot Evangelisch-Luters (6). Om het 
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gehele plaatje rond te krijgen, mag ook nog vermeld worden, dat er één 

persoon van katholiek huize is. Zo ongeveer zag Smallingerland eruit met zijn 

vele dorpjes Thans telt de plaats Drachten 44.000 inwoners. 
 

De oudste voorouders… 

 

Wanneer Jan Haayes 

van der Helm in 1819 

komt te overlijden, 

wordt in de 

overlijdensacte 

vermeld, wie zijn 

ouders zijn. De namen 

Haye Lieuwes en 

Lokke Hayes komen 

daardoor als 

stamouders op de 

voorgrond. We zitten 

nog steeds in de regio 

Drachten, doch 

doordat er hiaten zijn 

in de doop- en 

trouwboeken komen 

we met deze familie 

op het eerste gezicht 

niet verder. Ter plekke 

zal uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden in secundaire archieven zoals 

notariële, waardoor een oudere voorzaat gevonden kan worden. 

Bovengenoemd echtpaar moet tot heden dus beschouwd worden als de 

stamouders van de familie. Haye Lieuwes zal rond 1720 geboren zijn. Voor 

alle duidelijkheid: zijn vader heet dus Lieuwes. Diens geboorte ligt dus 20 tot 

30 jaar eerder en dan komen we in 1700 terecht! De achternaam is dan nog 

volledig onbekend.  
 

Familienaam… 

In 1811 tijdens de bezetting van ons land door de dictator Napoleon, dienen 

de bewoners allemaal een achternaam te krijgen. Vroeger werd men altijd 

Mischa(32), Marlous (24) en Tim (29) 
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vernoemd naar zijn vader. Heette pa Dirk, dan waren zijn kinderen Dirksz 

(oon) en Dirks(dochter). Stamt de grote familie Van der Helm, die zijn wortels 

heeft in het westen van het land, aantoonbaar af van een helmplanter, waaraan 

ze hun naam te danken hebben, anders is dat met deze familie. We hebben nog 

geen idee, waarom Jan Haayes in 1811 heeft gekozen voor de naam Van der 

Helm. Is de familie wellicht toch afkomstig uit het plaatsje Hellum nabij het 

Groningse Slochteren? Maar die echte Friese voornamen, die maken die 

herkomst erg ongeloofwaardig. We zullen er nog mee moeten leven, dat we 

hierover in het duister tasten. Mogelijk is de naam een vernoeming naar de 

naam van een huis dat zo heette? In ieder geval laat Jan Haayes deze 

achternaam als familienaam registreren voor hemzelf en voor zijn kinderen 

Haye (30) uit Akrum en Martzen (22) uit Ureterp. 

Afstamming Mischa, Tim en Marlous van der Helm 
| 

Anne   

(1948-) 

| 

Douwe Klaas 

(1918-1996) 

| 

Anne 

(1886-1961) 

| 

Haije 

(1858-ca1890) 

| 

Anne 

(1820-1908) 

| 

Haye 

(1781-1826) 

| 

Jan 

(ca 1751-1819) 

| 

Haaye Liewesz 

(ca 1719)      

 
Tim met zijn zoon Boaz (2006)  
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Anne Hayes van der Helm (1820-1908)… 

 

Mogelijk is deze Anne, de markantste persoon van de familie geweest. In 

ieder geval weten we dat hij een vaste bezoeker was van de notaris, waardoor 

we een deel van zijn (zakelijke) leven kunnen reconstrueren. Na zijn huwelijk 

met Aukjen Sietzes Haarsma in 1850 begint voor Anne het serieuze leven te 

Noorderdrachten. Hij koopt in 1852 voor zijn gezin –hij heeft inmiddels een 

kind- een huis ter waarde van 762 gulden. Daar er geen schuldbekentenis 

gevonden is, lijkt het erop of hij het huis genomen heeft zonder hypothecaire 

lening af te sluiten. Dat is nogal wat! Maar Anne lijkt nogal veel met geld om 

te gaan. Hij sluit diverse contracten, die bijna allemaal op onroerend goed 

betrekking hebben. 

Gedurende de periode tot 1875, waarin zijn gezin bestaande uit inmiddels vijf 

kinderen opgroeit, is hij druk bezig met het verdienen van zijn dagelijkse 

brood. Het werken voor het gezin staat bovenaan op zijn lijstje. Zijn dagtaak is 

traditioneel voor die tijd. De man werkt en de vrouw zorgt voor de opvoeding 

van de kinderen. Anne gaat na 1875 regelmatig zaken doen. Hij koopt en 

verkoopt onroerend goed en notaris Posthumus te Drachten heeft een goede 

klant aan hem. Ook leent hij geld van mensen van verre. In 1876 zien we dat 

hij een schuld heeft bij Pieter Jansz Zoveele uit Ede. Het gaat meestal om 

bedragen onder de duizend gulden, maar voor die tijd is dat toch aanzienlijk, 

wanneer we bedenken dat 1000 gulden in 1875 bijna € 10.000 was! De man 

met geld, de man in de handel. Het lijkt wellicht allemaal spannend, doch 

wanneer we zijn overlijdensacte zouden lichten zou het ons niet verbazen als 

hij “gewoon” landbouwer was! Ook in dat beroep moet je bij tijd en wijle 

zware investeringen doen. En als de kans zich voordoet en je in de gelegenheid 

bent een stuk grond te kopen, moet je dat zeker doen.  In 1899 verkoopt de dan 

79-jarige Anne “enig vastigheid” dat is onroerende goed voor 1500 gld. De 

koper? Inderdaad zijn enige zoon Haye (41) uit Drachten! Toch onroerend 

goed, dat van vader op zoon overgaat. Anne is in 1908 te Drachten overleden 

op 87 jarige leeftijd.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 12,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
-Via familie in Kaapstad kregen we het 

bericht door, dat er in Duitsland, 

vermoedelijk Hamburg, op 14 juli een 

dochter is geboren van Heinrich en Lea 

van der Helm. De naam van het meisje 

luidt: Melana Gwen. Eerder had het 

echtpaar reeds een dochtertje genaamd 

Noah. Lea is een dochter van Theo van 

der Helm (1952-1997), die bij een 

dramatische verkeersongeluk te 

Kaapstad om het leven is gekomen, en 

Cathrin Glage (1958). Het echtpaar 

heeft zeven kinderen, waarvan Lea (1985) de oudste is. (deel 7)                        

 

-Te ‟s-Gravenzande heeft op 

15 juli om 2.02 uur Karin 

Boers (23) het leven 

geschonken aan Caroline 

Margrieta Catharina van der 

Helm. Het is het eerste kind 

uit haar huwelijk, dat in 2006 

werd gesloten met Paul van 

der Helm (25), die een zoon is 

van de horecaondernemer 

Peet van der Helm, alias “De 

Witte” (55) en Toos van 

Winden (50) uit het Westland. Het is bovendien hun eerste kleinkind. Vader 

Peet en zijn zonen Paul en Bart zijn regelmatig in het nieuws vanwege het 

uitbaten van hun goede eetcafé‟s en gezelligheidskroegen in en rondom ‟s-

BURGERLIJKE STAND 

Lea met dochter op schoot en 

Noah 
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Gravenzande. (deel 7) 

-Julia zag op 28 augustus het levenslicht te Pijnacker als dochter van Rinka 

van der Helm en Ad Ammerlaan (deel 8) 

 

HUWELIJK(SJUBILEA) 

 
-Op 7 augustus zijn Marieke van der Helm en Willem Kaptijn in het 

huwelijksbootje gestapt. Het bruidspaar vertrok die dag om 12.00 uur van 

Andijk (waar haar ouders Jan van der Helm en Netty Verhage woonden) naar 

de kerk te Hauwert in West-Friesland. Het echtpaar gaat wonen te Hoorn  

 

OVERLIJDEN 

 
-Te Delft is op 8 juli overleden Maria Jacoba Clasina (Riet) van der Helm, 

weduwe van Piet Heijink. Riet is 81 jaar geworden en had vijf kinderen, 

waarvan de oudste in 1990 is overleden. De crematie heeft plaatsgevonden te 

Overschie op 12 juli. (deel 2) 

-Op 11 juli is te Noordwijkerhout overleden Barbara Dorothea (Bartha) de 

Zwart in de leeftijd van 82 jaar. Ze was sinds 1993 weduwe van Jacobus Petrus 

Cornelis (Koos) van der Helm. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen 

voortgekomen. (deel 7) 

-Te Goor is op 18 juli overleden Johannes Gerardus Clemens (Johan) van der 

Helm. Hij is slechts 71 jaar geworden. Hij huwde in 1960 met Paula Helena 

Sleijpen. Uit deze echtverbintenis zijn drie kinderen geboren. De begrafenis 

heeft te Goor plaatsgevonden op 24 juli. (deel 6) 

-Te West-Friesland is rond 7 augustus overleden Hendrika Margaretha Otte., 

echtgenote van Theodorus Wilhelmus van der Helm (deel 1) 

-In de nacht van zaterdag 8 september is te ‟s-Gravenhage overleden Mary van 

der Helm-Blok, echtgenote van Jaques van der Helm. Moeder van Monique en 

Jacqueline. Ze werd 64 jaar en overleed toch nog onverwacht na anderhalf jaar 

moedig en hoopvol  gevochten te hebben tegen een slopende ziekte. (deel 6) 

 

AVONTUURLIJKE PATRICK EMIGREERDE OP 

ZIJN 20
e
 NAAR AUSTRALIË! 
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Op een dag in augustus kwam er bij Helm-Nieuws een vraag binnen van onze 

Patrick, waarin hij vol belangstelling informeerde of we een idee hadden 

hoeveel mensen op de wereld met de naam Van der Helm rondliepen? Van zijn 

ouders had hij een stamboomboek gekregen en daarin bladerend kwam hij op 

deze vraag. Een erg boeiende vraag! We wisten hierop geen duidelijk 

antwoord te geven.  We hebben kunnen verwijzen naar een artikel in Helm-

Nieuws, dat er over ging. Want in 1947 is er een naamtelling geweest, 

waarover we in Helm-Nieuws hebben geschreven.. Maar dat ligt al weer bijna 

60 jaar achter ons en in die tijd is er wel het een en ander veranderd in de 

Burgerlijke Stand! De naam kwam in Zuid-Holland opvallend veel keer voor 

met als belangrijkste centrum Delft en het Westland. In Zeeland kwam de 

naam toen helemaal nog niet voor. 

 

Patrick had een boeiend verhaal voor ons. Hij vertelde terloops dat hij op zijn 

20
e
 met een rugzak naar Australië was gegaan en daar een jaar had vertoefd! 

Dat was in het jaar 2000! Wij vonden die Patrick een ondernemende jongen, 

want de meeste VDH-en zijn nogal honkvast. Patrick van der Helm kwam in 

1981 te Pijnacker ter wereld als eerste zoon van Theo van der Helm (van de 

tegelboetiek) en Ingrid Verkaik. Na hem zouden er nog twee zusjes volgen en 

een broertje. 

Tijdens zijn Australische reis 

leerde hij daar Kerry 

McDuling, een 

Zuidafrikaanse, kennen, die 

ook was geëmigreerd. Haar 

grootouders zijn Iers en de 

familie is via Zuid-Afrika in 

Australië terecht gekomen.  

De liefde was nogal sterk en 

de twee konden het goed 

vinden met elkaar. Ze woonde 

in Brisbane en had aan de 

universiteit communicatie en 

journalistiek gestudeerd. Een 

half jaar zijn ze samen in 

Nederland geweest en hebben 

nog door Europa getrokken. 
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Maar het bleek voor haar carrière beter te zijn zich te vestigen in Australië. Na 

een lange-afstandsrelatie van zes maanden namen zij eind 2003 het besluit om 

zich te vestigen in Australië. Hij was toen ongeveer 23. 

In Brisbane is het goed wonen. De prijzen voor levensonderhoud verschillen 

niet veel met Nederland. Van der Helm heeft een leuke baan als grafisch 

ontwerper. Ook doet hij in zijn vrije tijd wat werk in dit vak. Zijn kwaliteiten 

zijn te vinden op www.GraphicByPatrick.com En wereldwijd kan men zijn 

diensten afnemen. Dankzij internet zijn  alle grenzen verdwenen en het maakt 

niet uit waar hij zich vestigt voor de uitoefening van zijn vak. Ook houdt hij 

zich enthousiast bezig met het maken van internetpagina‟s. Patrick is duidelijk 

een creatieve en ondernemende jongeman. Zou hij toch het ondernemende van 

zijn vader hebben? 

 

Een tijdlang hebben ze bij haar ouders ingewoond, totdat ze een eigen huis 

lieten bouwen. Dat was een geweldige stap voorwaarts. Op een stuk grond van 

650 m2 een heerlijk huis, dat zo‟n 220.000 euro kostte! Daar kan je in 

Nederland niet mee uit! Eindelijk zou het leven een nieuwe fase ingaan. Nog 

meer uitdagingen. Nieuwe omgeving en nieuwe vrienden. De Australiërs zijn 

nogal oppervlakkig van gespreksstof. Het blijft bij een “hoe gaat het..?”. Hun 

vriendenkring bestaat dan ook vooral uit Europeanen als Nederlands, Duitsers 

en Engelsen. Ook zijn door haar afkomst de Zuidafrikanen ruimschoots 

vertegenwoodigd in hun adressenklapper. 

 

Origineel is ook hun jongerenborrel, die ze organiseren voor Nederlanders, 

die pas in Australië komen. Nou, ja, voegt Patrick er aan toe, “organiseren is 

misschien een groot woord: het is een gezellig samenzijn voor Nederlanders, 

die “jong van hart” zijn en die een netwerkje willen opbouwen”. 

 

Brisbane heeft een subtropisch klimaat. De zomers –van december tot 

februari- zijn erg warm met temperaturen tot ver boven de 30 graden.Tegen de 

avond wordt de dag afgesloten met zware onweersbuien, die meer regel dan 

uitzondering zijn.  In de winter –juli, augustus- is de temperatuur overdag 

gemiddeld circa 15 graden. Het variëert natuurlijk per jaar. ‟s Nachts kan de 

temperatuur tot rond het vriespunt dalen. 

Het klimaat is duidelijk anders dan in Nederland. Een ander groot verschil is 

het eten. Vooral de snacks en de vele snoepsoorten zijn onbekend. Er is nog 

http://www.graphicbypatrick.com/
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veel te ontdekken, want er zijn weer zoveel soorten ander voedsel, die je 

allemaal moet leren eten.  

 

Inmiddels liggen de trouwplannen klaar! Als het allemaal volgens plan 

verloopt zullen de twee immigranten elkaar volgend jaar het ja-woord geven. 

Ze kennen elkaar dus alweer 7 jaar en in die tijd is er heel wat gebeurd. 

 

 

CACTUS ANNIE ONTVANGT VAN DER HELM 

 

Mevrouw Anny van Kester-Van der Helm (76) uit Schaijk weet ons 

aangenaam te verrassen met een boeiende ontmoeting met een 

andere Van der Helm. Het gaat hierbij om Cactus Anny (60) uit 

Ruurlo, die ooit geboren is te Wateringen. Nadat ze in 1969 huwde 

met Bert van der Meer kwam haar leven in het teken van de cactus 

te staan. Ze hebben een hele attractie vol met cactussen, die het 

hele jaar door geopend is. Voor groepen, 

kinderpartijtjes en rolstoelgebruikers 

weet te folder te melden.  

De Schaijkse Anny van der Helm vertelde 

over het zien van de vrouw met de rode 

hoed op, die op een verhoging ging staan 

en maar vertellen…over haar liefde voor 

cactussen. Tijdens de koffie met 

eigengebakken kruidkoek zocht ze haar 

op : ”Ik heet ook Anny”, zei ze en wel “van 

der Helm”!.  “Och wat leuk, ik ben ook een 

geboren Van der Helm. Mijn vader is een 

Frans”. Waarop de andere Anny weer kon 

terugzeggen “En mijnes een Jan”. In eerste instanties zijn we geen 

familie van elkaar zei de Schaijkse Anny… of toch…  
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De cactus Anny komen we tegen in deel 7 van de familie-

encyclopédie. En de Schaijkse Anny in deel 6. Dus: zeker familie! 

Hun beider voorouders zijn te vinden halverwege de 18e eeuw. 

Adriaan Adriaansz van der Helm (1717-1794) en Agatha Kerkhof 

zijn hun voorouders..  De Schaijkse stamt af van zijn eerste zoon 

Adrianus (1747-1810) En de Cactus Anny stamt af van hun 5e kind 

Leendert (1755-1796). En zo blijkt de wereld toch weer kleiner te 

zijn dan we hadden gedacht! 
 

   

 

 

  

-De broers Marco (40) en Michel (38) van der Helm 

hebben een nieuwe activiteit aan hun bedrijf 

toegevoegd, genaamd Verhuurparadijs. Het is 

gevestigd te Maasdijk. Sinds kort verhuurt het van 

origine transportbedrijf: springkussens, 

suikerspinmachines en opblaasbare poppen als een 4 

meter hoge ooievaar, Abraham en een Sara. Het is 

allemaal als een grapje begonnen, maar inmiddels een leuke activiteit. 

Allemaal spullen voor een straatfeestje of om een bruiloft, verjaardag wat extra 

klank en kleur te geven. De spullen kunnen worden afgehaald of thuisbezorgd. 

Het transportbedrijf “M. van der Helm” gaat gewoon door. Info op 

www.verhuurparadijs.nl (deel 2 en 4) 

 

-Michel van der Helm was wederom de organisator van het te Naaldwijk 

gepresenteerde festival genaamd “A Swing‟Affair”. Het 

gebeuren vond 23 juni plaats vanaf 3 uur in de middag 

tot 1 uur ‟s nachts. Er kwamen veel Westlandse bands 

aan bod. De sfeer was aangenaam, vooral omdat er een 

wijnproeverij in Franse stijl was, waarbij schilders à la 

Montmarte en de Mouling Rouge niet ontbraken. Michel 

onderstreepte, dat het bij het festival méér gaat dan 

alleen om muziek. Er is ook duidelijk ruimte voor een 

stuk theater en kinderactiviteiten, zodat het aan 

zomerfeest is voor jong en oud. 

ALLERLEI 

http://www.verhuurparadijs.nl/
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Wijsheden van een 87-jarige… 

Elisabeth Reijnen-Van der Helm vertelt… 

 

Elisabeth zit inmiddels in het Delfste verzorgingstehuis Lindenhof. Ze is een 

lezeres van het eerste uur. Toen ze haar 40-jarige huwelijk vierde met haar 

man Jan van der helm hadden we een interview met haar geplaatst in Helm-

Nieuws jaargang 2 nummer 1. We praten dan over 1985, alweer een hele tijd 

terug. Voor jongere lezers tot ruim 30 jaar zelfs een tijd, dat ze nog niet eens 

(bewust) op aarde verkeerden! Inderdaad de tijd gaat snel voorbij. Maar goed, 

Elisabeth heeft ons wederom verblijd met enige krantenknipsels, maar ook met 

een mooi gedicht, dat we andere VDH-en niet willen onthouden. We moeten 

weten, dat de 87-jarige zich altijd beziggehouden heeft met de zin van ons 

bestaan. Ze is een echte zoekster in en naar het leven. De Bijbel is door haar 

omgespit en ze heeft het graag over dit Boek. De Pinksterbeweging was een 

ontdekking voor haar, maar goed, allemaal boeiend! Een opgewekte vrouw, 

die de laatste 2 jaar wel in de lappenmand zat, maar er toch weer uit is 

gekomen! Inmiddels zit ze bijna een jaar in het verzorgingstehuis. Het 

vervelende van die verhuizing is dat ze alles weer een plaatsje moet geven. 

Zeker haar correspondentie, haar gegevens, haar administratie en noem maar 

op. Vele ouderen zullen dit wel herkennen! 

En dan komt haar kijk op het leven, samengevat in enkele woorden, maar zo 

juist geformuleerd, dat er voor velen een mooie boodschap in ligt:  

 

Soms hebben we een juwelenkistjes, 

Je stopt het weg. Het is van jezelf: privé dus 

Soms brengt men juwelen in een kluis 

Dan heeft niemand er iets aan, 

Zo dus ook onze gaven. 

Wat zegt de bijbel ervan? 

Strooi je brood uit op het water en na 

Vele jaren zal je het terugzien. 

Doe je gaven dus niet in een kluis, maar 

Gebruik wat je ontvangen hebt, 

Ieder persoonlijk naar zijn gaven. 
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Rijke stinkerd… 

 

Het is een leuk verhaal. Er zullen weinig mensen zijn, die het ontstaan 

kennen van “rijke stinkerd”. Waarom moet iemand, die rijk is nu stinken?? 

Daarvoor is de volgende verklaring. We moeten enkele eeuwen teruggaan in 

de tijd. Toen werden er nog mensen begraven in de kerk. Dat had alles te 

maken met het heilige gevoel hoe dichter men lag bij het hoogaltaar, hoe meer 

men de gratie van God kon ervaren. Een klein beetje op voorspraak van…. zou 

een uitstekende plaats beteken in het hiernamaals. 

 

En daar lagen al die graven in de kerk. Graven met vaak mooie wapens op de 

grafstenen en een andere keer stond er een hele tekst op geschreven, wie de 

persoon was en wanneer hij geboren en begraven was. In een enkele geval 

wilde men er ook wel het beroep bij beitelen. Men wilde toch duidelijk maken 

voor de kerkgangers en voor degenen die later zouden komen wandelen over 

de graven, dat er een byzonder persoon was begraven in het graf. Daardoor 

moest zo‟n graf aantrekkelijk worden gemaakt. Het moest opvallen. Op zo‟n 

wijze, zou iedere kerkganger kunnen zeggen, wat heeft die meneer of 

mevrouw…. Een mooi graf.  ”Je kan wel zien dat ze voornaam zijn”,  dat was 

toen belangrijk en dat geldt ook voor heden. Ook nu wil men graag wat zijn. 

Ook nu wil men herinnerd worden als een grote bekende. We zien de 

begrafenissen van velen met veel roem omhuld. Soms gaat het om iemand van 

het leger des Heils, soms gaat het om een artiest. Feit blijft: men wil herinnerd 

worden en blijven!   

Aan het begraven worden in de kerk is een definitief einde gekomen aan het 

begin van de Bataafse Revolutie in 1795. Al geruime tijd vond men het 

onhygiënisch om in de kerk te worden begraven. Wanneer het grondwaterpeil 

steeg, hing er nogal eens een indringende lijkenlucht in de kerk. En 

aangezien het later toch steeds meer de rijken waren die in de kerk hun laatste 

rustplaats hadden, sprak men op deze wijze van een rijke stinkerd! 

Ongetwijfeld waren  deze hygiënische motieven niet de hoofdreden tot het 

verbod op een kerkgraf, die lag op het terrein van het democratiseringsproces, 

dat vanuit Frankrijk was komen overwaaien. 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Kerstmis 2007, weer een jaar voorbij! 

Een jaar, waarin dierbaren van ons 

zijn heengegaan. In enkele gevallen 

akelig dichtbij…. Een andere keer 

kunnen we denken aan een bruiloft of 

een huwelijksjubileum. Het is de 

Natuur, die mensen van ons wegneemt. 

Het is ook de Natuur, die mensen 

geboren laat worden. Het is een troost 

je één te mogen voelen met de Natuur, 

die zoveel te bieden heeft en voor ieder 

overal verkrijgbaar is. Eén maar, zit 

erbij: je moet niet ziende blind zijn ,of 

horende doof. Je moet je gehele hart 

openstellen voor het mysterie van de 

Natuur. Vraagt U zich gerust eens af, 

waar kom ik vandaan? Waar komt de 

hele wereld vandaan? Waar komt het 

leven vandaan? Weest gerust: iedere 

cultuur- van Mesopotamië tot 

Groenland- heeft getracht antwoord te 

geven op deze boeiende kwestie 

 

In onze Germaanschristelijke cultuur, 

luidt het als volgt. In den beginne was 

het woord, wat ons iets zegt over het 

allereerste begin, iets dat bijna  onbe-

noembaar is en we maar één woord 

gaven namelijk  en het woord was 

God. Voor alle mensen van goede wil 

zijn er soms zaken, die ons verstand te 

boven gaan. Soms moeten we de moed 

hebben om ons te laten leiden door 

hetgeen de Natuur ons influistert, 

waarbij profeten en engelen een 

belangrijke rol hebben gespeeld. 

 

In de mysterieuze dagen van de 12 

Gewijde Nachten, denken we aan de 

geboorte van het Kindeke, het Licht. 

Aan het woord uit den beginne. Want 

dit woord is vlees geworden en heeft 

onder ons gewoond. Als Mensenkind!   

 

In die stal te Bethlehem werd het 

Kindeke geboren. Er was geen plaats 

in de herberg. Een Kindeke, geboren 

temidden tussen de liefdevolle herders 

en de schaapjes. Hij, Die werd 

neergelegd in een kribbe. Inderdaad, 

in alle eenvoud, werd Zijn geboorte 

aangekondigd. Eén in wezen met de 

Vader uit Wie alles geschapen is. 

  

Naast zijn indrukwekkende geboorte, 

die we deze dagen ruim 2000 jaar 

geleden herdenken, weten we van dit 

Kindeke nagenoeg niets. Ja, 

inderdaad, ten tijde van zijn tragische  

lijden kunnen we Hem drie jaar 

volgen. Maar 30 jaar lang weten we 

niets van dit Kindeke. Een mysterie, 

dat gemakkelijker te verstaan is voor 

de eenvoudigen van geloof, dan voor 

de rijke wetenschappers.  

Ook in onze Burgerlijke Stand, kennen 

we de hoogtepunten van geboorte en 

overlijden. Deze gebeurtenissen raken  

de grens van het begrijpen en het 

geloven. Nadenken over een verlies 

helpt niet, je moet het de tijd geven. De 

tijd heelt alle wonden! Stilstaan bij een 

geboorte maakt ons klein. Hoe komt 

zoiets tot stand? Zoiets moois? Dat 

kan alleen uit de Schepping ontstaan.  

 

Bij zo‟n wonder zet je het verstand op 

nul. Je houdt je nederig en denkt aan 

de oneindige liefde van de Schepper, 

die we mogen danken voor alles. 

Christus natus est! Venite adoremus ! 



 

…Mag ik U feliciteren! Ik wist niet dat onze stamboom zo uitgebreid was. De 

boeken van de encyclopédie zijn fantastisch. De delen 6, 7 en 8 zijn bij elkaar 

ruim 900 bladzijden en dan nog het schitterende deel 5 maakt bij elkaar 1100 

bladzijde. Ik vind het erg knap dat U dat allemaal hebt geschreven. Wat een 

uitzoekerij is dat geweest! En een sieraad voor mijn boekenkast. Ik ben trots op 

mijn familie!… 

 

Marianne van der Helm te Alkmaar 

 

… Misschien is het leuk om eens iets over jezelf te schrijven. Je schrijft het 

blaadje al bijna 25 jaar vol. Je bent echt veel te bescheiden, kerel. Echt, ik weet 

zeker dat veel mensen best wel benieuwd naar je zijn!… Ik in ieder geval wel 

en je klonk wel cool door de telefoon! 

 

Mark van der Helm te Zoetermeer 

 

.. Hartelijk dank voor het mooie artikel over de kleine familie uit Drachten. 

Wat fijn, dat U dat hebt uitgezocht voor ons. Mijn ouders waren er ook erg blij 

mee. Vooral vonden ze het leuk te lezen hoe het allemaal begonnen is… 

 

Tim van der Helm te Den Haag 

 

…Er zijn toch wel ondernemende VDH-en, las ik. Want zo‟n jonge Patrick, 

die naar Australië gaat om daar een leven op te bouwen, dat vind ik nogal wat! 

Ik krijg er pijn in mijn buik van. Zoiets zou niets voor mij zijn, maar ik heb er 

wel bewondering voor! Weet je, ik denk eigenlijk dat ik heimwee zou krijgen, 

want dat heb ik ook al als ik op vacantie ben! Al dat vreemde is voor mij niets 

hoor. Oost west, thuis best!… 

 

Cécile Bickers- Van der Helm te Bergschenhoek 

 

…Waarom verschijnt Helm-Nieuws altijd met een gele kaft? Is het misschien 

een idee om elk jaar een andere kleur te doen? Dan kan je de jaren uit elkaar 

halen. Ook wil ik vragen of je ook banden hebt om ze op te bergen? Verder 

zou het misschien leuk zijn om wat meer foto‟s af te drukken. Kijk maar wat je 

met mijn raad doet… 

 

Marcel van der Helm te Rotterdam 

EIGEN MENING 
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DERDE VROUW OERVADER DANIEL DIRKS 

HET GEBEURDE IN 1588…! 
JANNETJE’S EERSTE OPTREDEN ALS WEDUWE 

 

Het uitzoeken van een stamboom is een zaak van lange adem. Een grote 

hoeveelheid geduld is een eerste vereiste. Het doorzoeken van oude archieven 

is een zaak, waar veel meer tijd in zit, dan mensen wel eens denken. Het is 

vaak zoeken naar een zwarte kat in een donkere kamer, waarvan het niet eens 

zeker is of hij er wel is! Inderdaad bij een genealogisch onderzoek weet je van 

te voren niet wat je boven tafel kan krijgen. Maar dat geldt voor vele 

onderzoeken, waarbij zaken achteraf allemaal zo eenvoudig zijn, wanneer je de 

resultaten eenmaal ziet. Twee dingen zijn van wezenlijk belang: 1. Hebben 

onze voorouders acten op laten maken en 2. zijn deze acten ook bewaard 

gebleven. In de meeste plaatsen is de bewaard gebleven informatie schaarser 

naarmate het om oudere gegevens gaat. Wat onze Daniel Dirksz (1536-1588) 

betreft hebben we geluk gehad met zowel het feit, dat hij veel keer bij de 

notaris of schout en schepen is geweest om een acte te laten opmaken en we 

mogen blij zijn, dat deze papieren voor een belangrijk deel bewaard zijn 

gebleven. 

 

Daniel Dirksz… 
 

De man, waar velen van ons afstammen en die we in –het uitverkochte- deel 5 

uitgebreid hebben behandeld, heet Daniel Dirksz. Hij heeft in zijn leven geen 

familienaam gehad, die zou pas door zijn kleinkinderen worden aangenomen. 

De man heeft slechts een halve eeuw geleefd, maar heeft zichzelf wel duidelijk 

op de kaart gezet. Hij was als bouwman vooral te vinden in Monster en 

Loosduinen. In de onafhankelijkheidsstrijd met de Koning van Spanje heeft hij 

om pragmatische redenen het nieuwe geloof aangenomen. Eenvoudigweg 

omdat hij in 1568 onenigheid had met de pastoor van Monster over een stuk 

land. Wanneer hij een grote boerderij koop in Loosduinen werd hij een 

vooraanstaand burger. Zijn benoeming tot kerkmeester versterkt zijn aanzien. 

Overigens gaan zijn kinderen weer terug naar het oude Katholieke geloof –ook 

al was dat ten strengste verboden door de tolerante overheid- en zelfs is het 

niet helemaal duidelijk wat voor geloof Daniel had bij zijn overlijden. 
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Schematisch overzicht van de drie vrouwen van Daniel Dirksz 

 
Daniel Dirksz (1536-1588) 

| 

|_____X 1
e
 Marietje Jans 

| 

|  kinderen:  Dirk Danielsz (1562) 

|      Maria Daniels (1565) 

|      Neeltje Daniels (1567) 

| 

|_____X 2
e 
Neeltje Jans 

| 

|  kind: Anthonis Danielsz (1573) 

| 

|_____X1583 3
e
 Jannetje Harperts (ca 1548-1610) 

       |  

  kinderen:  Neeltje Daniels (1584) 

       |     Harpert Danielsz (1586) 

       |     Jan Danielsz (1587) 

        | 

      X 2
e
 Pieter Pietersz van der Valk (1563-1635) 

 

 

Bij zijn eerste vrouw, Marietje Jans, kreeg Daniel drie kinderen; uit zijn 

tweede huwelijk met Neeltje Jans is zoon Anthonis geboren en uit het derde 

huwelijk, dat gesloten werd toen Daniel ongeveer 47 was, zijn nog eens drie 

kinderen geboren. In totaal dus zeven nazaten voor Daniel Dirksz. De zoon, 

waar de meeste mensen van de familie Van der Helm zou afstammen, blijkt 

Harpert Danielsz te zijn. Geboren als zoon van Daniel Dirksz en Jannetje 

Harperts. Met deze 3
e
 vrouw komt ook de naam Harpert in de familie. Zij was 

een dochter van Harpert Adriaansz (ca 1503-1560) en Trijntje Jans Verhouff 

(1516-ca 1583). Jannetje was een telg uit een schitterende boerengeslacht, dat 

zijn wortels had in de Westlandse aarde van de Middeleeuwen! Ze waren goed 

ingevoerd in het zakenleven en hadden veel vrienden. Datzelfde gold voor de 

familie waar Daniel Dirksz uit afkomstig was met dien verstande, dat deze 

man, geen Westlander was, doch eerder afkomstig heet te zijn uit de hoek van 

Stompwijk en Zoeterwoude. Voor de rest was Daniel een zéér flexibel mens, 

die weinig principiëel te noemen is. Hij is handig, dynamisch en ambitieus. Hij 
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wil vooruitkomen in de wereld, maar zijn eigen belang staat daarbij voorop. 

Een zekere mate van zelfgenoegzaamheid kunnen we hem wel toedichten en 

door zijn materialistische kijk op de wereld is hij nu niet bepaald een man, die 

we in de latere eeuwen nog tegenkomen bij de Van de Helmen. Eigenlijk is hij 

een vreemde eend in de bijt van onze familie! Maar toch, we stammen er vanaf 

en zullen het er maar mee moeten doen! 

 

Jannetje Harperts… 

 

Daniel Dirksz leeft in 1588 op zijn schitterende grote boerderij “op de Geest” 

te Loosduinen. Het is een behoorlijk onderkomen met veel land, vooral 

weiland. Het leven gaat hem voor de wind met Jannetje Harperts aan zijn zijde. 

Zij zorgt voor de (stief)kinderen en bestiert de huishouding op de 

boerenwoning. In 1588 komt Daniel te overlijden, vermoedelijk door een 

tragisch ongeval. De dood kwam nogal onverwachts. Op 19 maart van dat jaar 

staat Daniel nog garant met zijn woning bij een lening en op 1 november is hij 

overleden. Dankzij de goed bewaard gebleven documentatie hebben we dus 

het geluk om het overlijden van iemand in de 16
e
 eeuw zó nauwkeurig te 

kunnen vaststellen! Het huwelijk tussen Daniel en Jannetje had 4 ½ jaar 

geduurd, waarbij uit de echt 3 kinderen waren geboren. 

Hoe moest het nu verder met Jannetje? Zij blijft met kinderen en stiefkinderen 

achter op de boerenwoning te Loosduinen. Knechten en meiden zullen de zaak 

draaiende hebben gehouden, maar in zo‟n geval is een man altijd erg 

belangrijk. Dat gold zeker in die tijd! Kort na het overlijden van Daniel 

ontmoet ze Pieter Pietersz van der Valk (ook wel Zet) genoemd met wie ze in 

het huwelijksbootje stapt. Hun huwelijk zorgt voor nog meer kinderen op de 

boerderij, namelijk Daniel (vernoemd naar haar eerste man) en Pieter, die was 

vernoemd naar de vader van Van der Valk. 

 

In 1588 treedt “Jannetje Harpertsdr weduwe en boedelhoudster van wijlen 

Daniel Dirksz in zijn leven wonende omtrent Loosduinen op de Geest” voor 

het eerst in de openbaarheid. Ze doet dit samen met haar omen “Pouwels Jansz 

Verhouff en Cors Jorisz uit het Honderdland”. Ze gaan daarbij over tot het 

uitkopen van de  mondige en onmondige kinderen uit de eerste twee 

huwelijken in verband met de verdeling van de erfenis van hun vader Daniel. 

Bovendien –en dat is erg belangrijk- krijgt de weduwe het recht om op de 

boerenwoning te blijven wonen en de landen te blijven bestieren. Ze verplicht 
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zich daarbij alle schulden over te nemen, maar uiteindelijk blijft er nog een 

batig saldo over van 3050 gulden! 

Uit de administratie van de Weeskamer blijkt, dat er nog vijf kinderen in leven 

zijn. Deze krijgen allemaal 1/5 van de boedel uitgekeerd Van de kinderen uit 

het eerste huwelijk is alleen Neeltje Daniels, die getrouwd is met Jasper Jans 

gerechtigd om haar 1/5 deel in ontvangst te nemen. Zij is 21. Voor Anthonis  

 

.. zijn portie ende gerechte vijffde deel ontvangen zal op vastelavond anno 

(15)89 eerstkomend, mitsgaders zal Anthonis Dirksz gelijcke vijffde deel 

op tweede kerstmisse dagen daer van… 

 

Dirksz , die dan 15 is, neemt zijn oom naar wie hij vernoemd is, Anthonis 

Dirksz het 1/5 deel in bewaring. Voor Harpert Danielsz, Jan Danielsz en 

Neeltje Daniels ligt de zaak als volgt. Zij krijgen recht op hun aandeel wanneer 

ze 18 zijn, dat wil zeggen bij de jongens en het meisje krijgt haar deel op haar 

16
e
! 

 

drie 

onmondige 

kinderen met 

name 

Harpert 

Danielsz… 

Jan 

Danielsz.. 

ende Neeltje 

Danielsdr…  

 

(weeskamer 

Monster) 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 265 

verder met leven… 
 

Na het jaar 1588 neemt Jannetje stevig het roer in handen. Ze weet haar 

mannetje te staan, ook in het zakenleven. Het is hard doorvechten om je positie 

waar te maken. De eerder genoemde ontmoeting en trouwerij met Van der 

Valk was dan ook een bevrijding. Er zijn wel bepaalde voorwaarden 

afgesproken bij het huwelijk, ofschoon die voorwaarden niet meer terug te 

vinden zijn. Indirect zien we wel een indicatie, wanneer er in 1597 een 

overdracht plaatsvindt, waarbij de weduwe de zaak regelt. Zij verkoopt 

namelijk een stuk laan aan de zuidzijde van de Loosduinse Heerweg, waar de 

boerenwoning “op de Geest” stond. De boerderij moet er prachtig hebben 

bijgelegen met een laan vol bomen in het landelijke Loosduinen. 

Op 11 augustus vindt de begrafenis plaats van Jannetje, Ze wordt te Monster 

begraven als huisvrouw van Pieter Zet te Naaldwijk. Het leven van Pieter gaat 

gewoon verder. Nu zit hij weer met twee kinderen van zichzelf en nog enkele 

volwassen stiefkinderen. De erfenis wordt afgewikkeld, wat een heleboel 

gedoe met zich meebrengt, omdat het een vereffening betreft tussen Pieter, de 

kinderen, Daniel en Pieter van der Valk, en de halve kinderen uit de 

huwelijken van Jannetje met Daniel Dirks. Ook al gaat er wat tijd overheen, er 

is geen reden om aan te nemen, dat de nalatenschap geen goede afwikkeling 

zou hebben gehad.Pieter Sr is 25 jaar weduwnaar geweest en overleed in 1635. 
 

Geen van der Helm… 
 

Voor alle duidelijkheid, de nazaten van Daniel Dirksz heten geen Van der 

Helm. Van de zoon uit het tweede huwelijk, die in 1583 is geboren als 

Anthonis, weten we dat hij in 1608 aan de Mient te Eikenduinen woonde en 

inmiddels bij Marietje Adriaans vier kinderen had verwekt. De kinderen, 3 

jongens en een meisje, heetten Adriaan Thonisz, Daniel Thonisz, Trijntje 

Thonisdr en Hendrik Thonis kunnen dus een willekeurige familienaam hebben 

aangenomen. Dat is mooi speurwerk voor de toekomst, voor zover de 

archieven zijn geheimen bloot wil geven!  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 13,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
  

-Uit Maassluis komt achternicht Paula van der Helm met de blijde melding van 

de geboorte van Mathijs van der Helm, die op 11 september te Rotterdam het 

levenslicht mocht aanschouwen. Hij is de zoon van Leon en Annemieke van 

der Helm-Nijman, die wonen de Barendrecht. Mathijs is het tweede 

achterkleinkind van Leen van der Helm (1918) en Lena van Rooijen (1923). 

(deel 7). 

 

-Paul en Susanne hebben er een dochter bij! Na Marit 

(2003) heeft <<Nienke Sara van der Helm het gezin 

op 11 september versterkt. Nienke is geboren in het 

ziekenhuis te Delft, terwijl het gezin woonachtig is te 

Nootdorp. Paul is ambachtelijk slager te Den Haag, 

waar hij in de voetsporen treed van zijn vader Jos, die 

de bekende slagerij (met gehaktballen!) heeft in de 

binnenstad. Ook opa Gerard (1911-1994) is een 

levenlang werkzaam geweest in de slagersbranche. 

(deel 7) 

 

-Uit Dreischor kregen we een bericht 

van Tineke van der Helm, dat zij en 

haar man Jan, oma en opa zijn 

geworden. Hun middelste zoon Fred, 

vorig jaar getrouwd met Bianca Kloet, 

is op 19 september vader geworden 

van >>>>>>>>Catharina Pieternella 

(Inke) van der Helm. Moeder Bianca 

is bevallen in het ziekenhuis te 

Zierikzee. (deel 7) 

BURGERLIJKE STAND 
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-Te Melissant is Olaf Wilhelmus Reinierus van Essen geboren op 16 october 

als zoon van Emil van Essen en Ria van der Helm. Eerder was er al een 

jongen, genaamd Timo (deel 6) 

 

-Te ‟s-Gravenhage is op 12 

november geboren Beau Ryan 

van der Helm, zoon van Edward 

van der Helm en Iris Fokkema. 

(deel 6). 

Byzonder hierbij is dat Edward 

samenwoont met Patrick en dat 

Iris een vriendin heeft, Manon,  

met wie ze samenwoont. Daarom 

vermeldt het geboortekaartje ook: twee papa‟s en twee mama‟s. De papa‟s 

wonen in het ene appartement en de mama‟s in de portiekwoning er naast. Een 

ingewikkelde relatie, die in het nieuwe millennium niet meer uniek zal zijn.  

Het is overigens de bedoeling dat de NCRV volgend jaar een reportage gaat 

uitzenden over deze byzondere relatie(s). Het gaat over de ethische 

haalbaarheid van kinderwensen van samenwonende mannen en vrouwen. De 

vier papa‟s en mama‟s van Beau (en Beau zelf) zullen in de reportage worden 

gevolgd van het begin tot de geboorte. Men zal de bezoeken aan het ziekenhuis 

volgen in verband met de bevruchting, de problemen en de spanning daarbij, 

alsmede de blijde geboorte.  

 

HUWELIJKEN 
-geen 
 

OVERLIJDEN 

 
-Op 5 october is te ‟s-Gravenhage overleden Albert Martinus van der Helm in 

de leeftijd van 66 jaar. Hij laat zijn vrouw en twee kinderen achter (deel 2). 

-Uit Delft komt het bericht van overlijden van Dirk Jacobus Nicolaas (Dick) 

van der Helm in de leeftijd van 62 jaar. Hij was getrouwd met Ineke van 

Spronsen en ze hadden twee kinderen: Sander en Rob. (deel 6) 
-Onverwacht is te Gieten overleden op 4 november 2007 Albertus 

Leonardus Cornelis van der Helm. Bij zijn leven was hij echtgenoot van 

Anne Greeve. Hij had drie kinderen en zeven kleinkinderen. Bert is 72 

jaar geworden. (deel 8) 
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Over Jan van der Helm van de Laakmolen:  

zijn arbeidsovereenkomst 
 

De Haagse Laakmolen kent een rijke geschiedenis. Naar de exacte 

geschiedenis wordt door schrijver dezes momenteel een uitgebreid historisch 

onderzoek gedaan. Daarbij wordt gekeken naar de molenaars, die er gemalen 

hebben, maar ook naar de geschiedenis van de molen en de omgeving, waarin 

die heeft gestaan. Er is reeds schitterend onbekend materiaal naar boven 

gekomen aangaande de ouderdom van de molen! Maar er is nog meer! Bij dit 

onderzoek kwamen we ook een arbeidsovereenkomst tegen van niemand meer 

dan Johannes Leonardus van der Helm (1890-1975). Deze Jan, was afkomstig 

uit Stompwijk en zijn grote wens was het om zelfstandig molenaar te worden. 

Na molenaarsknecht te zijn geweest in diverse plaatsen kreeg hij in 1929 de 

kans om molenaar te worden op de 

Laakmolen, die toen in bezit was van 

het Hoogheemraadschap Delfland. Het 

is leuk om de arbeidsovereenkomst>> 

in bezit te hebben. Hierbij hebben we 

een stukje afgedrukt. 

 

De overeenkomst is ingegaan op 1 april 

1929, doch het document is pas 7 

januari 1935 opgemaakt. Mogelijke 

verklaring hiervoor is het formaliseren 

van dergelijke overeenkomsten. Men 

had niets op papier staan, terwijl dat in 

de crisisjaren toch wel erg belangrijk 

was. Tekenend voor die tijd is ook de 

benaming van de twee partijen. Wordt 

de vertegenwoordiger van Delfland, dhr 

Th. N. van der Klugt aangeduid als “de 

werkgever”, voor de molenaar was het 

voldoende om hem “de arbeider” te 

noemen. Dat is een weinig vlijende benaming voor iemand, die toch een 

gekwalificeerd beroep uitoefende. Van der Helm kreeg tot taak de 

Noordpolder droog te houden middels het malen van de molen. Ook alle 
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andere werkzaamheden, die hem door Delfland werden opgedragen, diende hij 

te verrichten. Zo begint artikel 1 van de overeenkomst. Het klinkt allemaal erg 

eenzijdig, maar het was op de eerste plaats een andere tijd en op de tweede 

plaats weten we dat hij het uitstekend naar zijn zin gehad heeft en voldoende 

vrijheid had om te praten met de mensen in de buurt. De beloning bedroeg 200 

gulden per jaar, wat neerkomt op bijna 4 gulden per week. Wanneer we de 

waarde van deze bedragen omreken naar deze tijd, dan komen we aan € 1653,- 

 

Dat is een gering bedrag, wanneer we weten dat de sociale dienst 15 gulden 

per week gaf in contanten. Het is mogelijk dat Van der Helm extra betaald 

kreeg voor nevenwerkzaamheden. Dat zien we bij andere molenaars voor hem 

eveneens. Voor het lappen van de zeilen werd geld gegeven, evenals voor het 

onderhouden van de poldersloten. Vermoedelijk hoefde er bovendien geen 

huur te worden betaald en we weten ook dat er een moestuintje bij de molen 

was, waarop groente werd verbouwd. De  200,- is een minimumwedde 

geweest, waarboven andere toeslagen werden gegeven.  

 

De natuurmens Jan verhuisde met zijn goede vrouw,  Lien van Leeuwen en  

*artikel 2 van de overeenkomst betreffende de beloning van 200 gulden 

 

hun 9 kinderen naar hun nieuwe onderkomen in de stad. Hij liet een huis met 

erf achter aan de Kortelandseweg (ook 

wel Zwarte end genoemd) te Nootdorp, 

waar hij naast zijn broer Jaap woonde met 

uitzicht op het vliegveld Ypenburg. Op de 

molen zouden later nog zes kinderen 

geboren worden. De molen ging op een 

                                                           gegeven moment over naar de gemeente 

Den Haag, waartegen Jan heftig protesteerde! Jan de molenaar werd hierdoor 

gemeente-ambtenaar! 

 

 Handtekening Jan van der Helm 
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Toen hij in 1955 dan ook 65 jaar werd moest hij ambtshalve met pensioen 

met als gevolg ook vertrek uit de laakmolen. Dat vond de rasechte molenaar 

verschrikkelijk. Het was schier onmogelijk voor deze vrije man om op een 

woninkje in de stad te gaan wonen. Maar helaas, deels gedwongen door de 

woningnood, was er weinig keus. Hoe graag had Jan niet op de molen 

gebleven. Hij was een man van de oude stempel, die niet beter wist dan te 

werken tot het laatst aan toe! Hij bouwde houten molentjes van 

sinaasappelkisten voor zijn kinderen, die inmiddels ook allemaal in de stad 

woonde. Zij hadden bijna allemaal een molentje in de tuin. Opa was weer aan 

het knutselen geweest. “Maar hij maalde bar!”, zei hij met een tevreden blik in 

zijn ogen!  

Soms denk je wel eens:  Misschien had deze man, die zo vergroeid was met het 

platteland en de Natuur. zo wijs moeten zijn om terug te gaan naar Nootdorp, 

maar dat is wellicht wijsheid achteraf!  

 

 

 

 

-Sjors van der Helm (23) uit Schipluiden 

heeft een boeiende baan als adviseur bij de 

ABNAMRO, deel uitmakend van een team 

van 20 personen met locatie Naaldwijk. Hij 

heeft bedrijfskunde gestudeerd en als 

afstudeeropdracht een bedrijfsplan 

geschreven voor een glastuinbouwbedrijf. 

Na de stage bij de ABNAMRO is hij daar 

blijven “hangen”. Binnen de bank is zijn 

specialisatie Glastuinbouw en daar zit deze 

VDH goed mee. Zeker als je daarbij nog 

bent afkomstig bent uit een familie, die van 

boeren weet!. Zijn vader Leo heeft een 

kapsalon en veel van zijn ooms en tantes 

zitten in de agrarische wereld. Dus aan 

kennis op dat gebied ontbreekt het hem niet.  

Met die achtergrond is hij op 1 september 

penningmeester geworden van Tuinbouw 

Jongeren Westland. Hij is van plan met veel 

enthousiasme aan zijn taak te beginnen. (deel 7). 

ALLERLEI 
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-De creatieve geest van Peter van der Helm (31) is nog lang niet uitgedacht. In 

aflevering 60 schreven we al uitgebreid over hem. Inmiddels heeft hij samen 

met Andy Law het bedrijf ph/law opgericht, dat zich richt op marketing, 

advertenties, reclame op radio en TV, foto‟s, huisstijlen en alles wat nog meer 

in deze branche past. De nieuwe firma maakt deel uit van het uitgebreide 

netwerk van The Law Firm. Er is geen hoofdkantoor. Men staat dicht bij de 

markt en heeft ene uitstekende kijk op de locale wensen van de potentiële 

klanten. Deze kunnen ze van dienst zijn, dankzij hun kennis en gesteund door 

internationale kennis. Het grote doel van Peter is de Coca Cola binnen te halen, 

maar voor niet-op-winst-gerichte organisaties als Greenpeace is ook ruimte. 

(deel 1) 

-Voor alle autoschade kan men terecht bij Jack van der 

Helm, die met zijn bedrijf te Enschede is gevestigd. Hij 

regelt de reparaties in opdracht van alle bekende 

verzekeringsmaatschappijen van Aegon tot de Zwolse. 

Het gaat hierbij om een modern ingericht bedrijf, waar 

alle autoschades behandeld worden, maar even 

gemakkelijk kunt terecht voor het monteren van een 

open dak. Van der Helm werkt samen met  Jan Zijlstra.  

 

-Wanneer U wilt weten hoe U moet boren in diamant óf wilt U asfalt 

verwijderen. Dan is er een sloper in onze familie, genaamd Aad van der 

Helm. Zijn bedrijf is gevestigd te Honselersdijk en Aad werkt voor aannemers 

en particulieren. 

 

ER GAAT NIETS BOVEN KRAANWATER! 
  
Alex van der Helm (35) wist ons op 3 november op 

TV te vertellen, dat water uit de kraan net zo goed is 

als water uit de fles. Het Nederlandse drinkwater is 

van een uitmuntende kwaliteit, verzekert Alex ons. 

En hij kan het weten, want hij is expert op het gebied 

van drinkwater en de technologie, die gebruikt wordt 

om het water aangenaam te laten smaken. Hij weet 

als geen ander hoe van het (rivier)water, drinkwater 

te maken. Het hoeft geen betoog, dat water uit de 

kraan vele malen goedkoper is dan water uit de fles, 

het is maar dat U het weet! Op 3 december 
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promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft door zijn proefschrift 

over Drinkwater in het openbaar te verdedigen. Bekend is dat het doen van een 

promotie-onderzoek de nodige tijd vraagt. Daarom geven we niet alleen een 

pluim aan de geleerde Van der Helm, die het onderzoek verricht heeft, maar 

ook aan vrouw en dochter, die hem al die tijd hebben afgestaan ten bate van de 

wetenschap. 

Onze Van der Helm is geboren te Nootdorp en woonachtig te Amersfoort. In 

2004 huwde hij met Liesbeth van der Klis en samen hebben ze een dochter, 

Eva Rianne geheten. Verder kunnen we nog melden, dat Alex een zoon is van 

Wim van der Helm (1943) en Ria Groenewegen (1945), die thans woonachtig 

zijn te Vlijmen. (deel 6) 

 
 

UIT ONS EIGEN ARCHIEF… 

Wanneer je al bijna 25 jaar bezig bent met Helm-Nieuws, dan kan je wel 

eens een kijkje nemen in je eigen archief. Behalve geboorte-, huwelijks- en 

overlijdenskaarten, kom je dan ook een hele map correspondentie tegen, 

waardoor je heerlijk kan bladeren. Brieven met onderwerpen op allerlei gebied. 

Zowel binnenkomende als uitgaande. Je denkt wel eens terug, wat is er met die 

of die gebeurd? Al die mensen die ik heb bezocht, die me hartverwarmend 

hebben geschreven. Die lief en 

leed met me hebben gedeeld. 

En toen kwam ik opeens een 

dankbetuiging en 

rouwadvertentie tegen, die me 

heel wat hadden gedaan in 

1988. Zelf was ik 31 en ik 

maakte me zorgen om een 

jongen, wiens 

overlijdensbericht ik las. Het 

was Stefan van der Helm. Hij overleed te Arnhem op 29 mei 1988. Zijn 

leeftijd? Ja, dat was fascinerend. Hij was 24 jaar en 365 dagen oud geworden. 

Dus, geboren op 30 mei 1963, eindigde zijn leven op aarde, daags voor zijn 

verjaardag. De rouwadvertentie deed geloven, dat hij het leven niet meer zag 

zitten. Waarom hij gekozen had om uitgerekend daags voor zijn 25
e
 weg te 

gaan…?? Het gebeuren heeft al weer bijna 20 jaar geleden plaats gevonden. 

Onvermijdelijk denk je dan, hoe zou Stefan thans tegen het leven hebben 

aangekeken als die dag anders was verlopen. 
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Persoonlijke en mooie gedecoreerde wenskaarten… 
 

Alles wat ooit bestond, komt na een aantal jaren, soms eeuwen weer terug. De 

wereld kent bepaalde cycli, die we in de Natuur ook tegenkomen. We denken 

dan aan het dagelijkse opkomen en ondergaan van de zon, maar ook aan het eb 

en vloed. Ook op het gebied van de mode, zien we constant een komen en 

gaan. We denken aan de wijde pijpen en de smalle pijpen bij een broek of aan 

de brede dan wel de smalle stropdas. Dan weer een omslag, dan weer niet. Bij 

vrouwen zien we lange rokken afwisselen met korte. Laarzen zijn ín en 

verdwijnen weer om later terug te komen. Zo is dat ook met het zelf maken 

van (kerst)kaarten. Al eeuwen geleden wist men een kaart zelf te maken en 

zeer fraai te decoreren. Daar is een hele studie aangewijd! De kaarten werden 

vroeger –en menigeen- kan zich dat nog goed herinneren verstuurd als 

Nieuwjaarswens, niet als kerstkaart! Het is de PTT, die met de decemberzegel 

gezorgd heeft voor een cultuuromslag! De wenskaarten werden tot half januari 

verzonden.  

De strekking van de wensen hadden vooral te maken met de goede 

gezondheid, (moge God U beware) en over het aanhouden van contacten voor 

het komende jaar, “we wensen ook in het komend jaar verblijdt te worden met 

Uw aangename visite, waar we telkens naar uitkijken….”.  Zo was het in de 

18
e
 eeuw, 19

e
 eeuw en wellicht nog eerder ook. Nu gaan de mensen steeds 

weer over tot hetzelf maken van persoonlijke kaarten. Waarbij de wensen en 

beloften schitterend staan ingekleurd. Vaak met een foto erbij van de familie 

bij een Kersttafereeltje. 

Naastenliefde staat hoog in het vaandel, maar hoe denkt men aan de eenzame 

familieleden als het jaar verder is gevorderd? Want laten we wel wezen: goede 

wensen moet omgezet worden in goede daden! Loze woorden geven weinig 

vreugde. Ook wat dat betreft, lijkt er niets nieuws onder de zon: Veel beloven, 

weinig geven, doet de gek in vreugde leven! Maar goed, de mensen kunnen 

weer even bezig zijn en genieten van de producten van de ijverige huisvlijt. 

Heerlijk om creatief bezig te zijn met deze dagen. De mooie kaarten werden 

vroeger ook geschreven naar vader en moeder, maar we mogen aannemen, dat 

we dat heden toch wat meer persoonlijker gaan doen. Niets is er in dit 

computertijdperk mooier dan een menselijk gezicht!  

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

De goede Week valt vroeg dit jaar! De 

lente is begonnen en eigenlijk is het 

net alsof we geen winter hebben 

gehad. De veelbeloofde schaatspret, 

die voor afgelopen winter was 

voorspeld was dit jaar niet voor ons 

landje weggelegd. Maar er  is gelukkig 

hoop voor een volgende keer. Hoop is 

een  teken van kijken in de toekomst. 

Is een teken van verder kijken dan je 

neus lang is.  

Wanneer we naar ons land kijken, zijn 

er ouderen, die zich zorgen maken om 

de toekomst. Vertrouwde groene 

weilanden sieren niet langer ons 

landschap. De criminaliteit blijft niet 

alleen toenemen, maar neemt ook 

steeds gewelddadigere vormen aan. Is 

het niet waar, dat de gevangenissen 

zwart zien van de mensen? 

In hoeverre is er hoop voor deze 

ouderen, die zulk een zorgzaam land 

steeds verder zien afkalveren? Wat is 

hun toekomst? Hoe zit het met de 

zorg? Is het niet zo dat de 

gezondheidszorg al jarenlang zeer 

slecht is. Waarom gebeurt dit allemaal 

toch? Waarom worden de mensen 

telkens op de proef gesteld? 

Maar waar is een teken van hoop voor 

de jongeren, die op scholen zitten, die 

zo groot zijn als een fabriek en waar 

het zwart ziet van de mensen? Wat 

heeft deze consumptiemaatschappij de 

jeugd te bieden, behalve ze een worst 

voor te houden, die van slechte 

kwaliteit is? 

Waar is een teken van hoop voor de 

ouders, die zorgelijk kijken naar hun 

woning en naar hun werk. Zal hun 

baan er volgend jaar nog zijn of zal 

hun betrekking ingenomen zijn door 

een ander, want overal staat het zwart 

van de mensen, waardoor de 

maatschappij een ander aangezicht 

heeft gekregen.  

Om ons heen is er sprake van een niet 

aflatende handel in narcotica. 

Waarom is er geen teken van hoop 

voor de gebruikers van deze 

drogerende middelen. Waarom zoekt 

men zijn heil tot deze bedwelmende 

middelen? Waarom is het zwart van de 

mensen in deze afschuwelijke 

opdringerige handel? 

Is er hoop?… Is er hoop in deze Goede 

Week? Wat weet het Paasmysterie ons 

aan hoop te bieden? Is er hoop voor 

de mensen van goede wil? Toen het 

Paasfeest op handen was, was het 

éérst Goede Vrijdag. De dag van de 

tragische Kruisiging, 2000 jaar 

geleden, waarin Hij zich gaf tot het 

uiterste toe.  Een kruisiging, die wreed 

was, vooral omdat een onschuldige 

werd veroordeeld. Maar het lijden 

moest gedragen worden om de wereld 

te verlossen. Een teken van hoop op 

een betere wereld. Sommige zaken zijn 

voor aardse  mensen niet te bevatten, 

maar alles heeft zijn zin. Ook al 

begrijpen we het niet direct. Maar… 

 

Geen mens kan met piekeren ook maar 

één el aan zijn leven toevoegen. Kijk 

naar de lelies in het veld, de vogels in 

de lucht, denk je dat ze zich druk 

maken om hun kleren?  Een teken van 

hoop is ons met Pasen gegeven! De 

Verrijzenis! Christus resurrexit, 

alleluia! Een zalig Paasfeest gewenst! 



 

…Het is verrassend hoe u steeds weer een stukje van onze familiegeschiedenis 

uit de archieven weet op te duiken. Daar is een groot doorzettingsvermogen 

voor nodig! Ook is het wenselijk andere eigenschappen hiervoor te bezitten: 

geduld en vasthoudendheid! Hoe het ook zij, U weet telkens menig lezer te 

boeien met de historische gebeurtenissen van onze voorouders. Daarvoor is 

een compliment op zijn plaats! 
 

Joke van der Helm te Waddinxveen 
 

… Ik wil U eens schrijven met hoeveel enthousiasme ik het voorwoord lees. 

Zeker afgelopen keer was de “kerstboodschap” een (h)eerlijk verhaal, dat goed 

in elkaar zat. Het vleesgeworden Woord, knap hoor zoals U dat verweven hebt 

bij de gebeurtenissen rond de Kerst… en dan nog… al die andere keren, dat… 
 

Michel van der Helm te Rijswijk 
 

… Hé man, die web-site vink eg tof! Vooral vink het familiewapen vet kikke! 

Super! Kenk eg trots op zyn! Kenk nie wat stikkers kope, dn kank ze uitdele op 

school enzo.. 
 

Jeroen van der Helm te Leidschendam 
 

…Het voorwoord is altijd weer een genoegen om te lezen. Er is vaak een 

filosofische ondertoon te vinden; meestal sterk relativerend, maar ook wel 

voorzichtig moraliserend. Dat laatste hoeft van mij niet zo, maar zoveel 

hoofden, zoveel zinnen. Ongetwijfeld doet U daar weer andere lezers een 

plezier mee.Het blijft voor mij een leuke rubriek of mag je het zo niet noemen? 
 

Bea de Wit- Van der Helm te Zaanstad 
 

…Als jij die VDH bent, die ook dat boek geschreven hebt over ‟t Sluijsje te 

Rijswijk, dan vind ik je een kei van een vent! Wat goed man, dat je zo‟n 

ontdekking hebt gedaan! Ik heb je op TV West gezien en in de krant! En dan te 

bedenken dat je pas 51 bent en al 25 jaar ons familieblad vol weet te schrijven. 

Dus toen je begon was je 26, knap hoor! Je ouders en naaste familieleden 

zullen wel trots op je zijn! Als je op een verjaardag komt zullen ze je wel het 

hemd van je lijf vragen. Ik wil graag eens bij je komen…mail, me even terug? 
 

Sander van der Helm te Zoetermeer 

EIGEN MENING 
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Nootdorpse ambtenaar Burgerlijke Stand 

LEEN VAN DER HELM: 
Eén der eerste ambtenaren in de familie! 
  

Wie zou denken dat de VDH-en alleen bestaan uit families van gegoede 

landbouwers, vindingrijke ondernemers en hardwerkende arbeiders, geschoold 

dan wel ongeschoold, kan wel eens voor een verassing komen te staan. Het is 

waar: in het verleden vond menigeen zijn dagelijks brood in de agrarische 

sector, maar dat was niets byzonders, daar 90% van de Nederlandse 

beroepsbevolking daarin werkzaam was, óf wat ook mogelijk was in een 

daarvan afgeleide branche. De VDH-en, die toch tot in 1920 veel werkzaam 

waren op het platteland, kwam je niet vaak in de stad tegen. Er zijn in een stad 

als Den Haag rond 1920 al een heleboel ambtenaren werkzaam bij de diverse 

ministeries, doch daar zal men tevergeefs zoeken naar iemand met de 

familienaam Van der Helm. In de afgelopen 100 jaar is er een heleboel 

veranderd, want velen van onze dierbare familieleden zijn naar de stad 

getrokken om de kost te verdienen. We zien ze bij de Delftse Gistfabriek en in 

minder mate te Rotterdam aan de haven. Maar wat ook kan, dat is ambtenaar 

worden en op het platteland blijven! Van een dergelijke VDH, hebben we er 

één voor het voetlicht weten te toveren: Leen van der Helm! 

 

Familie… 

 

Leen van der Helm werd in 1844 te Stompwijk geboren als Leonardus van 

der Helm. Hij was het twaalfde kind van Dirk van der Helm (1796-1883) en 

Barbara van Hoek (1804-1889). Het was een echte boerenfamilie, die al vroeg 

woonde aan de Stompwijkse zijde van de Veenweg. Vader Dirk, eigenlijk 

afkomstig uit Veur, is zijn Barbara mogelijk bij vrienden tegengekomen, waar 

ze als dienstbode in de kost werkte. Het was een sterke vrouw, die afkomstig 

was van Oude Tonge. Grappig is dan ook te zien, dat het huwelijk tussen Dirk 

en Barbara zo ongeveer halverwege Veur en Oude Tonge plaats heeft 

gevonden, namelijk te Rozenburg in 1824. Of er getrouwd werd uit liefde of 

uit hartstocht? We zullen het nooit met zekerheid kunnen stellen. Feit is wel 

dat Dirk onder zijn stand trouwde. De Van Hoeken waren nu niet bepaald een 
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boerengeslacht en zien, dat ze veel wisselen van verblijfplaats, waarbij hun 

laatste en doodlopende spoor teruggevoerd wordt tot de omgeving van 

Antwerpen. 

Terug naar Dirk en Barbara. Hun huwelijk heeft een nogal overhaast karakter 

gekregen, doordat Dirk de verleiding van de acht jaar jongere Barbara niet kon 

weerstaan, waardoor ze zwanger raakte. Dit zette kwaad bloed bij de familie 

VDH. Niet zo zeer het zwanger zijn, want dat kwam wel meer voor, maar het 

trouwen beneden je stand, dat was echt iets minderwaardigs. Daar kon je als 

familie niet trots op zijn. Als je zelf een gegoede boer bent, dan wil je een 

goede partij trouwen en zeker met iemand die het vak of haast roeping van 

boerin-zijn verstaat! 

Na reeds vier maanden eerder bezwangerd te zijn, trouwde het koppel in 1824. 

De eerstgeborene, die de gedwongen trouwerij had veroorzaakt, heeft maar 

drie maanden geleefd en daarmede kwam er in de familie weer geruzie. Want 

was het niet de straf van God, die er voor had gezorgd, dat dit kind niet lang 

mocht leven? Het was duidelijk: Dirk en Barbara hadden nooit mogen trouwen 

met elkaar, maar nu ze eenmaal door de echt met elkaar waren verbonden, 

gingen ze er ook voor. Van de overige twaalf kinderen zijn er nog twee in het 

eerste jaar van hun leven overleden. 

 

Opgroeiende kinderen… 

 

Het leven op de boerderij aan de Veenweg was 

hard maar harmonieus. In 1841 kwam het gezin, 

dat toen al bestond uit negen man, pa en ma 

inbegrepen, op nummer 109 te wonen. De jonge 

Leen in wie een ambtenaar schuilging, moest nog 

geboren worden. Dat heuglijke feit vond plaats in 

1844. De kinderen trouwden en werden op hun 

beurt allemaal veehouder of bouwman in de wijde 

omgeving van Stompwijk. Ook Leen werd 

landbouwer na aanvankelijk in de kost te zijn 

geweest als boerenknecht. Hij verhuisde kort na 

zijn trouwen naar Nootdorp, wat niet zo‟n grote 

stap is, want de ene kant van de Veenweg was 

Stompwijk en de andere kant was Nootdorp. 

Laten we zeggen dat de Bartholomeuskerk te 

Nootdorp R.K. Kerk te Nootdorp       stond en de overzijde was Stompwijks 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 279 

grondgebied. Het huwelijk met Ka Goemans vond in 1871 plaats. De eerste 

kinderen kwamen jaarlijks, zoals dat ging vroeger. De buik van de vrouw werd 

wel eens grappig vergeleken met een herberg. Het was een komen en gaan, 

maar altijd wel vol. Opvoedingsproblemen bij de grote gezinnen deden zich 

nauwelijks voor. Het ene kind voedde het andere op. De oudere meiden 

werden spelenderwijs ingezet in de huishouding, terwijl de jongens vader 

gingen helpen op het land. Het leven van alledag bestond uit slapen, 

schoolgaan, werken en naar de kerk. Tussendoor was er veel tijd voor sociale 

contacten. De tevredenheid was groter dan heden en de mensen leefden meer 

met elkaar dan zonder elkaar. Een kaartje leggen in de herberg in plaats van 

computerspelletjes op de zolder. Buren hielpen elkaar en kleine ruzies werden 

met een onzichtbare, maar sturende hand van de kerk verzoend. De 

familieleden kenden elkaar nog en wisten elkaar te bezoeken en te waarderen. 

De ouders kregen zondags hun (klein)kinderen op bezoek. Die tijd is nog zo 

kort geleden… Zo ging het jaar in, jaar uit; niet alleen in de Nootdorpse 

samenleving, maar overal was dit de norm. De familie leefde nog met elkaar! 

 

Leen de Glibber… 

 

Wanneer we over Nootdorp schrijven, kan je niet om de bijnamen heen die 

daar werden gebruikt. Het is niet meer te achterhalen, waarom onze Leen de 

Glibber werd genoemd. Mogelijk was hij wat te bijdehand?... In ieder geval 

wist hij zich wel te roeren in de wereld. Hij kon zijn zegje doen en wist van 

zich af te bijten, wat hem vrienden en vijanden opleverde. Het was beslist geen 

grijze muis. Er zat méér in, dan alleen maar het leven van alle dag. In 1905 

wordt Leen ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Nootdorp en neemt dus de 

geboorte- trouw- en overlijdensacte op. Het is geen dagtaak, maar wat spitten 

in de archieven, levert op dat hij tot zijn 75
e, 

 dus 13 jaar als ambtenaar heeft 

gewerkt. Daaraan heeft hij een leuk pensioen overgehouden. Iets wat unieks 

was voor die tijd! Leen kon op zijn 75
e
 gewoon thuis gaan zitten met een 

(klein) pensioentje.  

 

Wat weten we over de hoogte van zijn pensioen?  

 

Er wordt een bedrag aan premie betaald door de gemeente en wanneer Leen 

met pensioen gaat is de pensioengrondslag ƒ 38,- op jaarbasis. Het levert hem 

na veel gereken door de afdeling Financiën een jaarlijkse wedde op van ƒ 10,-, 

die ingaat op 1 januari 1919 zo laat de Minister van Financiën aan onze 
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Leendert weten . Hieronder is de officiële toezeggingsbrief. Voor veel mensen 

is het allemaal niet zo lang geleden, maar toch is het inmiddels een acte van 

bijna 90 jaar oud! Jaja, waar blijft de tijd! 

Het pensioentje werd Leen niet door iedereen in dank afgenomen. Er waren 

veel afgunstige blikken van mensen, die het maar vreemd vonden, dat hij 

zomaar geld kreeg zonder ervoor te hoeven werken. Is hij 14 jaar een luie 

ambtenaar geweest, 

die alleen maar een 

pen hoefde vast te 

houden en krijgt hij 

als beloning nog 

een pensioen. Dat 

was voor de 

Nootdorpers echt 

een vreemde 

ontwikkeling.  

  

Noodlot… 

 

Er heeft een 

tragische 

gebeurtenis in het 

leven van Leen 

plaatsgevonden. 

Tussen alle acten, 

die hij moest 

opmaken zaten ook 

geboorteacten van 

buren en 

familieleden, dat is 

leuk en prachtig. 

Maar anders wordt het al bij het opmaken van een overlijdensacte. Dan is het 

praatje dat je maakt, net eventjes anders. Dan moet je wat opbeurende woorden 

verzinnen en je even in kunnen leven wat het verlies van een dierbare betekent. 

Van der Helm heeft van alles meegemaakt. Hij heeft in goede, vriendelijke, 

serieuze en sombere sferen verkeerd. Maar het ergste was wel, dat hij de 

overlijdensacte moest opmaken van Catharina Maria Anthonia Goemans. Dat 

was een verschrikkelijke gebeurtenis. Ofschoon het overlijden niet geheel 
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onverwachts kwam, was het ongeveer het ergste wat er kan gebeuren voor een 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De overledene was namelijk de 

echtgenote van Leendert!! Het was zijn eigen Kaatje!, die op 9 november 1918 

om 9 uur in de ochtend was overleden. Daar stond het zwart op wit. Hij was er 

zelf bij, maar nu stond het er in de acte. Oud 74 jaar en echtgenoote van 

Leonardus van der Helm! 

De aangifte werd gedaan door zijn zoon Theodorus Jacobus van der Helm, 43 

jaar oud en zijn schoonzoon Arnoldus Tetteroo, 32 jaar oud. Het is haast niet te 

geloven, maar uitgerekend deze acte was één van de laatste die hij moest 

opmaken voor zijn pensionering op 1 januari aanstaande! 

   

Een stukje tragiek, die bij het leven hoort. We denken wel eens, waarom 

overkomt mij dit nu, maar we zien ieder huisje heeft zijn eigen kruisje. Er is 

geen roos zonder doornen. Let U op de handtekening van L v.d.Helm 

rechtsonder! (deel 6) 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
  

-Nog vorig jaar, op 23 december 2007, is te Rotterdam een zoontje geboren 

met de naam Borre. Hij is een kind van Inge van der Helm en Marien van 

Buuren,zo hebben ons de trotse grootouders Tineke en Hubertus van der Helm-

Stootman laten weten. (deel 2) 

 

-Een byzonder mooie kaart kondigt aan, dat op 25 januari te Dordrecht is 

geboren Catharina Leonarda Josina van der Helm, die als roepnaam Leona 

BURGERLIJKE STAND 
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krijgt. (zie foto boven) Het is het eerste kind van Max van der Helm en Karin 

den Boer, die vorig jaar met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Meter is de 

zus van Max, Bianca van der Helm. En tot peter wordt gevraagd Niels 

Warmerdam, die met Bianca is gehuwd. (deel 6) 

 

-Op 6 februari zag Ruben Michael Gerardus van der Helm te Zwijndrecht het 

levenslicht, als zoon van Guus van der Helm (49) en Katja van Elten (31). 

(deel 6) 

 

-In Amsterdam is op 17 februari Jason Romejo Constance geboren als zoon 

van Marianne van der Helm en Tony Constance. Marianne beheert samen met 

haar broer Edwin de zaak Urban Picnic, waarover we eerder hebben 

geschreven. (deel 1) 

 

HUWELIJK(SJUBILEUM) 

 
Op  7 januari was het feest bij Reina van der Helm (47) en haar man Ben van 

Lunzen ((50). 

Met familie en vrienden 

vierden zij het heuglijke 

feit, dat ze elkaar 25 jaar 

geleden het ja-woord 

gaven. Ze hadden 

daarvoor een reuze 

gezellig samen zijn met 

een etentje in het Griekse 

restaurant te Amsterdam. 

Twee jaar eerder werd dit 

restaurant ook aangedaan 

toen haar ouders 50 jaar 

waren getrouwd. (deel 1) 

 
Op 28 januari 1958 huwde Koos van Kester uit Rijswijk met de Nootdorpse 

Anny van der Helm. Zij was net 27 geworden en hij was 30. Alweer 6 weken 

geleden hebben ze deze fantastische gebeurtenis herdacht, dat ze een halve 

eeuw zijn getrouwd. Een halve eeuw! Wat klinkt het allemaal groots, maar wat 

gaat de tijd snel. Als je er voorstaat, dan denk je wat is 50 jaar veel, maar het 

gaat allemaal ongemerkt aan je voorbij. Ze zijn gewoon blijven ademen en in 
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hun leven hebben ze heel wat meegemaakt. Koos is altijd veehouder geweest 

te Rijswijk, totdat hij in 1965 werd weggekocht en ze zich gingen nestelen in 

Schaijk. Het was allemaal vreemd. Zowel voor het echtpaar als ook voor de 

nieuwe dorpsbewoners. Koos en Anny hebben zich aangepast en zijn niet meer 

weg te denken uit het dorp. In 1991 stopte het gouden echtpaar met boeren en 

gingen ze zich actief met andere dingen in het leven bezighouden. Op de fiets 

werden heel wat tochten gemaakt. Niet 

gewoon een simpel tochtje, maar tochtjes 

in binnen- en buitenland, waarbij de zware 

tocht in Spanje, die Sinaasappelentocht 

wordt genoemd er wel uitspringt. In het 

dorp hebben ze zich gericht op het 

verenigingsleven. Anny is al 11 jaar lid in 

het bestuur van de Katholieke Bond voor 

Ouderen. Koersballen, bingo, dansen, 

zangkoor er is van alles te beleven.   Er 

was feest in Schaijk, waar het echtpaar 

tevreden in een seniorenwoning woont. 

(deel 6) 

 

OVERLIJDEN 
 

-Te Emmen is op 4 januari overleden Jan Sjabbo van der Helm  in de leeftijd 

van 72 jaar. Hij was sinds 1961 gehuwd met Aly Bulstra. Nalatende twee 

zonen en een dochter, alsmede vier kleinkinderen. 

 

-In januari is te Delft overleden Johanna Helena van der Helm – Groenewegen 

zo hebben haar zus en schoonzus alten weten. De geboren Stompwijkse is ruim 

101 jaar oud geworden en was weduwe van Nicolaas van der Helm, die 93 

werd en boerde te Pijnacker. De laatste jaren van haar leven was ze te gast in 

verzorgingshuis Steffanna te Delft. Tante Jo, zoals ze werd genoemd laat geen 

kinderen achter. (deel 7) 

 

-Op 1 februari van dit jaar is te Naaldwijk is op 92-jarige leeftijd overleden 

Adriaan Vijverberg, sinds 11 november 2006 weduwnaar van To van der 

Helm, met wie hij 66 jaar was getrouwd. Ze hadden 10 kinderen, waarvan er 

één vroeg is overleden. (deel 7) 

 



                                                                                        HELM-NIEUWS 

 

 285 

Kinderen Jan (1896-1980) en Toos (1898-1982): 
samen 500 en 1000 jaar oud!! 

. 

Het is een eenvoudige, maar wel een leuke en langdurige rekensom 

om te kijken wanneer de kinderen van een echtpaar samen een ronde 
leeftijd hebben, zoals in het onderhavige geval. Nel van der Helm- De 
Groot uit Roeleveen wist ons te melden, dat de 7 nog levende kinderen 
van haar overleden schoonouders in de periode 23 april en 12 juli 
van dit jaar samen 500 jaar oud zullen zijn! Een mega-gebeurtenis, die 
je bij zuiver toeval kan ontdekken! Fantastisch zoiets uit te knobbelen! 
Op 23 april wordt Peter 66 en op 12 juli wordt Wim, de jongste zoon, 
65.  
We gaan de leeftijden eens even op een rijtje zetten: 

 
1. Riet (1928)  79 
2. Anny (1930)  77 
3. Aad (1934)  73 
4. Jan (1935)  72 
5. Joop (1938)  69 
6. Peter (1942)  65 op 23 april  66 
7. Wim (1943)  64 op 12 juli  65 

                                         499               501 
 
Het wordt duidelijk een byzondere zomer voor deze familie. Maar er is 
nog meer uitgerekend. Want zouden de nazaten van Jan en Toos hun 
partners meerekenen dan komen ze aan de 1000 jaar!! En deze 
gebeurtenis is uitgerekend voor de periode 28 september – 1 
november, let wel ook van dit jaar!! 
 
Het is toch werkelijk een unicum dat je twee keer zulke mooie ronde 
getallen in een jaar tegenkomt met wat optellen van leeftijden in je 
eigen naaste familie. Gedacht wordt overigens om deze heuglijke 
gebeurtenis gezellig te vieren. Nel zal ons op de hoogte houden. En wie 
weet zetten we met dit artikel ook andere VDH-en aan het rekenen!! Zo 
stimuleren we de hersenen! (deel 6) 
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Onderscheiding ,,Pro Ecclesia et Pontifice” 
voor Stompwijkse Jan van der Helm 

 

Een hoge kerkelijke onderscheiding viel Jan 

van der Helm (71) eind vorig jaar ten deel, 

omdat hij maar liefst een halve eeuw lang zijn 

zangtalent had geschonken aan het koor van de 

Stompwijkse Laurentiuskerk. De dankbaarheid 

voor deze 50 jaar trouwe dienst werd voor hem 

tot uitdrukking gebracht in de Pauselijke 

onderscheiding ,,Pro Ecclesia en Pontifice” in 

goud, die de jubilaris in een speciale 

Eucharistieviering kreeg uitgereikt door pastoor 

Van der Plas. Van der Helm‟s verdienste aan het 

parochiëel zangkoor dateert eigenlijk van nog verder terug. Op jonge leeftijd 

zat hij aanvankelijk bij het knapenkoor, maar toen op 17 jarige leeftijd zijn 

stem echt te zwaar werd, ging hij over naar het mannenkoor, waar ook zijn 

vader Willem en broer Arie zaten.  

 

Wie is Jan van der Helm… 
 

Jan is geboren te Stompwijk in 1936 als zoon van Willem van der Helm 

(1901-1965) en Mie Hilgersom (1905-1978). In zijn dagelijkse leven zien we 

beroepen genoteerd staan als schipper en later vrachtrijder-expediteur. In 1963 

huwde hij Nellie Havik, die in 2003 op 63-jarige leeftijd overleed. Samen 

kregen ze 6 kinderen.. 

 

Het mannenkoor… 

 

Er is een tijd geweest dat bijna het hele gezin Van der Helm op het kerkelijke 

zangkoor zat. Zussen van Jan, zoals Rika (1929-1997), Annie (1931), Riet 

(1932-1982) en Dora (1934) zaten met hun VDH-stemmen op het dameskoor. 

Een muzikale familie met ongetwijfeld schitterende stemmen en veel gevoel 

voor het inzetten voor de samenleving. Het herenkoor St Caecilia oefende 

wekelijks minimaal één maal en op de zondag luisteren de zangers de H. Mis 
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op. In het verleden werd er veel Gregoriaans gezongen. Het doet Jan pijn, dat 

dát in zijn parochiekerk vrijwel tot het verleden behoort. De oeroude gezangen, 

van het Kyrie tot het Pater Noster, kunnen zo heerlijk langgerekt met volle 

borst gezongen worden. Je waant je in de voetstappen van een eeuwenoude 

traditie, waarbij mensen van alle landen, rangen en standen in de internationale 

Latijnse taal kunnen meezingen. Dat zoiets zomaar afgelopen lijkt te zijn, 

kunnen veel mensen nog steeds niet begrijpen. 

Jan gaat in ieder geval door met zingen en we wensen hem hierbij alle geluk en  

blijheid en zullen zeggen: op naar de 60 jaar! (deel 8) 

 

 

 

 

 

-Wie herkent dit echtpaar. In het 

blad Telstar, dat vermoedelijk een 

huis-aan-huiskrant is in de 

omgeving van Delfgauw, staat het 

pas betrokken huis van de familie 

Van der Helm centraal. Het staat in 

de wijk Emerald. Het gaat om 

Marcel van der Helm en Birgitta 

van Vuurde, die samen een zoontje 

hebben van 15 maanden, genaamd 

Sem. Wie (her) kent ze? Ze wonen 

erg naar hun zin en hebben onlangs 

een open huis gegeven voor mensen, die eens een kijkje wilden nemen in zo‟n 

modern nieuw huis. 

-Even onder de aandacht brengen, dat de familiestamboom in boekvorm 

verkrijgbaar is. De delen 5 en 7 zijn nagenoeg uitverkocht. Bij de delen 6 en 8 

wordt de stapel ook kleiner. Haast U als U Uw afstamming en Uw familie wilt 

leren kennen! Er worden geen boeken bijgedrukt! 

 

- 

 

 

 

 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 13,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 

ALLERLEI 
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TWEE KEER GETROUWD OF FOUTJE? 
 

ANNETJE EN ARIE HUWDEN IN 1706 EN 1707!! 

 

 

Er bestaan in ons archief Van der Helm-en waar we (nog) geen raad mee 

weten. Dat is het geval met Arie Pietersz Schilder, die te Waddinxveen huwde 

met Annetje Claasse van der Helm. Hun huwelijk staat genoteerd op 30 januari 

1706, volgens de acte boven. Ze kregen hun eerste kind, een zoon Claas, die 

vernoemd was naar de vader van Annetje. Claas jr werd geboren en gedoopt te 

Waddinxveen op 31 october 1706. Wanneer we rekenen, is het op zich al 

boeiend dat het precies 9 maanden is verwekt na de huwelijksnacht! 
 

Maar dan… zien we nog een huwelijksacte. Wederom te Waddinxveen 

(onder) trouwden op 16, 23 en 30 januari 1707 Arie Pietersz Schilder met 

Annetje Klaasse van der Helm. (zie acte hieronder) Voor alle duidelijkheid er 

is geen scheiding bekend in de tussentijd. En aangezien je niet twee keer kan 

trouwen zonder gescheiden te zijn, moeten we hier rekening houden met een 

foutje. We gaan ervan uit dat het jaartal 1706 het juiste is, mede vanwege de 

geboorte van het eerste kind 
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De oude, trouwe Kostverlorenweg op de grens van Stompwijk 
 

Wie kent niet de Driemolens te Stompwijk? Dat prachtige oerhollandse 

tafereel in een schitterend landelijk landschap? Althans wanneer je naar de 

Stompwijkse kant kijkt. Kijk je naar de andere kant van de weg, dan zien je de 

(Haagse) nieuwbouwwijk Leidschenveen. Allemaal woningen, die de laatste 

vijf jaar uit de grond zijn gestampt. Dat mooie groen, waar we aan de ene kant 

zo dol op zijn, doch dat plaats moet maken voor een als maar groeiende 

bevolking. Steeds meer mensen van buiten ons land komen ons land bevolken. 

Steeds meer vreemde culturen vinden we op ons bodem. In het jubilaeumjaar 

2000 hebben we er in nummer 65 van Helm-Nieuws al eens bij stilgestaan. 

 

Tussen Stompwijk en Den Haag bevindt zich een zéér oude weg, die de naam 

draagt: Kostverlorenweg. De weg gaat richting Wilsveen. De omgeving is de 

laatste jaren meer veranderd, dan de eeuwen ervoor. De ouderdom van de 

Kostverlorenweg is ontzettend groot. In 1595 wordt hij al genoemd als zijnde 

in bezit van Stephana van Rossum, vrouwe van Rijnsburg. De weg was er 

slecht aan toe. Genoemde vrouwe wilde deze weg, genaamd “costverloren, die 

tegenwoordig niet wel gebruikt wordt… repareren”. De reparatie was niet 

verschillend met heden ten dage. Ook toen moest de gebruiker de weg betalen! 

Allereerst werd de weg aan beide kanten afgesloten met een afsluitboom. En 

ieder, die er langs wilde moest in de buidel tasten. 

Het tarief: 

Elke wagen 1 stuiver 

Elk rijdend paar ½ stuiver 

Elke hoornbeest (=koe) 1 oortje 

 

Op deze wijze wordt er dus een vorm van wegenbelasting geheven, die 

tot direct doel heeft het repareren en weer goed toegankelijk maken van 

deze Kostverlorenweg. Voor alle duidelijkheid: deze weg is dus in 1595 

al aan reparatie toe, het is dan niet moeilijk om te begrijpen, dat hij 

reeds lange tijd heeft bestaan. We dateren de weg op halverwege de 14
e
 

eeuw! Toen er begonnen werd het veen af te graven. Niet eerder zijn er 

gegevens gevonden over deze Kostverlorenweg en zijn hoge leeftijd!! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

Terwijl de zomer weldra officiëel zijn 

intrede doet, hebben vele mensen al een 

voorproefje genomen door eens een avondje 

te barbecuen, een terrasje te pakken of op 

een andere wijze te genieten van de lange 

dagen en soms plaatselijk aangename 

temperaturen om buiten te vertoeven. 

Anderen kunnen zich vaak met volle 

overtuiging uitleven in het mooi maken van 

hun tuin door perkplantjes te plaatsen of het 

genieten van zonnebloemen, die langzaam 

opkomen na het zelf plaatsen van zaadjes. 

Men aanschouwt de Natuur en ziet het 

Leven. Overal om ons heen kunnen we het 

leven zien. Speciaal in de zomer is het zo 

duidelijk hoe planten in volle wasdom hun 

prachtigste gewaden tonen. Het is zomer! 

Het zonnetje schijnt en degenen onder ons 

die de zon aanbidden zullen zoveel tijd als 

mogelijk is benutten om aan hun duurzame 

zonne-energie te komen. 

Vaak doet men dat alleen en een andere 

keer met vrienden. Om ons heen zien we 

heel vaak hoeveel men op zichzelf leeft. Dat 

kan soms een bewuste keuze zijn, maar ook 

is het vaak een gedwongen keuze, 

eenvoudigweg omdat men niemand anders 

heeft om het levensplezier mee te delen. 

Wanneer dat laatste het geval is, dan is dat 

een trieste zaak, die een gevolg is van de 

sterke individualisering, die onze inhalige 

en schraperige consumptiemaatschappij 
met zich meebrengt. Steeds moeilijker wordt 

het voor mensen om met elkaar te delen, 

steeds vaker zie je een onverschillige 

houding zoiets zeggende van, dat gaat een 

ander niet aan! Hoe verder we ons 

technisch ontwikkelen, hoe verder we 

verwijderd lijken te raken van het mens- 

zijn. Er zijn mensen, die meer waarde 

hechten aan de computer op zolder dan 

aan contact met een levend wezen. Hoe 

vaak zie je niet in een huwelijk, dat er 

onmin ontstaat omdat men zo vaak, 

teveel, met de computer aan het spelen 

is. Kinderen zitten op zolder achter de 

computer in plaats van dat je ze op 

straat ziet touwtje springen of 

paaltjesvoetbal spelen. Het is voor een 

samenleving van groot belang, dat we 

onze samenhorigheid niet verliezen. We 

horen met zijn allen bij elkaar! Dat 

geldt niet alleen voor het EK-gebeuren, 

waarbij men de straten oranje moet 

kleuren, maar dat is vooral van 

toepassing in het leven van alledag. Op 

deze wijze kom ik bij het verdwijnen van 

het familiegevoel. Hoe vaak zie je het 

alleenzijn bij mensen niet omslaan in 

eenzaamheid, doordat men geen 

sociaal vangnet meer heeft! We zien 

ouders, die hun (klein) kinderen 

nauwelijks meer zien! We zien ook 

kinderen, die geen contact meer wensen 

met hun ouders, doordat ze drogerende 

middelen gebruiken. Heden lijkt men 

steeds minder oog te hebben voor 

elkaar. Ook in familieverband, zie je de 

relaties verwateren. Ooms en tantes 

laat men vaak links liggen én dat geldt 

al bijna zeker voor oudooms en 

oudtantes! Het is van groot belang om 

je open te stellen voor de samenleving 

en voor de familie. Laat technische 

ontwikkelingen nooit leiden tot het 

verliezen van menselijke contacten. Wij 

hebben elkaar nodig! Dat familiegevoel 

moet weer terugkomen en daarbij de 

verplichtingen, die dat meebrengt om 

voor elkaar te zorgen en aan elkaar te 

denken! Beginnende bij deze zomer!  



 

…Met veel plezier heb ik Helm-Nieuws bij mijn tante gelezen. Wilt U mij ook 

inschrijven als lid en tevens wil ik mijn broer een abonnement geven voor zijn 

komende verjaardag. Het abonnementsgeld maak ik per omgaande over. 

Hartelijk dank. 

 

Nel van Veen-Van der Helm te Leidschendam 

 

…Wat een heerlijk verhaal over Leen de Glibber! Ik wist niet dat hij ook 

ambtenaar was van de Burgerlijke Stand. Maar wel was hij boer. Of hij zzat in 

zo iets. Een heel typische man was het. Beetje verbeelding. Wilde altijd iets 

meer zijn dan een ander. Ja en die bijnaam, hij was wel erg glas ja. Als je dat 

zo kan zeggen. Een echte glibber! 

 

Thea van der Helm te Nootdorp 

 

…Ik heb erg veel waardering voor het grote aantal jaren, dat je Helm-Nieuws 

in je eentje schrijft en verzorgt. Ik denk dat een heleboel Van der Helmen niet 

weten, dat al deze vele bladzijden vol familiegeschiedenis het werk is van één 

man! Bijna niet te geloven, wat jij doet voor de familie en dan heb ik het nog 

niet eens over al die boeken, waarin onze stamboom te vinden is! En de mooie 

theelepels, horloges en briefopeners, die allemaal voorzien zijn van ons 

familiewapen. Ik dank je voor je arbeid! 

 

Michiel van der Helm te Zevenhuizen. 

 

…Het is echt een blad om trots op te zijn. Wij hebben ons eigen familieblad, 

waarin van alles te vinden is. Mijn schoonzus is er als aangetrouwde Van der 

Helm het enthousiasts over van ons allen in de familie!…haha 

 

Joris van der Helm te Leiden. 

 

… Ik vond het verhaal over de Nootdorpse ambtenaar schitterend om te lezen. 

Maar een ander vraagje. Ik ben ook lid van de Vereniging Oud-Nootdorp en ik 

zie dat jij daar ook voor schrijft. Wat een leuke artikeltjes. Zelf ben ik al weer 

enige jaren uit mijn geboorteplaats, maar zo –met Helm-Nieuws en Historische  

Vereniging Nootdorp- houd ik het geheugen springlevend! 

 

Marlies van der Helm te Egmond 

EIGEN MENING 
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Over de geleerde pater uit de 20
e
 eeuw: 

EZECHIËL VAN DER HELM 

OFM 
eenvoudig, vlijmscherp en intelligent  
  

In de verschillende families Van der Helm treffen we nog enkele religieuzen 

aan. Sommigen zitten in een klooster, anderen staan midden in het dagelijkse 

leven. Door de eeuwen heen hebben onze families altijd veel geestelijken 

voortgebracht. We denken hierbij ook aan dominees Petrus van der Helm 

(1669-1738) uit Utrecht en Jildert van der Helm (1778-1857) uit Leeuwarden. 

De laatste hebben we in het verleden nader beschreven toen we gingen kijken 

naar welke Van der Helm-en een straatnaam was vernoemd. Tot in huidige tijd 

kent de familie Van der Helm nog verscheidene (actieve) pastoors en 
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 kloosterzusters en broeders. In het verleden was hun aantal aanmerkelijk 

groter. In vele families is nog wel een verhaal bekend over een “heeroom” of 

een “tantezuster”. Het zijn namen, die tot het verleden horen.  

Toen Ad van der Helm (45) vorig jaar tot pastoor en deken werd benoemd in 

de beroemde H. Jacobus de Meerdereparochie te ‟s-Gravenhage, kwam een 

andere Van der Helm in het vizier, die ook als pastoor te ‟s-Gravenhage heeft 

gewerkt en waar in het verleden zo weinig aandacht aan is besteed. We hebben 

het dan over pater mr Ezechiël van der Helm O.F.M. (1893-1967) 

 

zijn afkomst… 

 

In 1893 kwam hij in Haarlem te wereld in het liefdevolle gezin van Theodorus 

van der Helm (1847-1948!) en Anna Kieft (1852-1935). Hij was het achtste 

kind en kreeg bij zijn geboorte de namen Johannes Petrus mee. Vader 

Theodorus was uit Hazerswoude afkomstig. Bij de drooglegging van de 

Haarlemmermeer trok hij met zijn ouders in 1850 naar het nieuwe land, waar 

ze gingen pionieren en boeren te Nieuw-Vennep. Door hard te werken en 

actief te zijn in het verenigingsleven wist de familie naam te maken. Vader 

Theo, die in 1877 getrouwd was, vertrok met zijn gezin in 1882 naar Haarlem 

en liet de boerderij over aan andere familieleden. Hij zou in Haarlem gaan 

werken als kruidenier met een eigen winkel, waaraan tevens een melkslijterij 

was gekoppeld Het gezin telde bij de verhuizing drie kinderen: Alida (5), 

Jacob (3) en de pasgeboren dochter Cornelia (2), die Cor werd genoemd. In 

Haarlem zouden nog de kinderen Lena, Leo, Marie, nog een Alida geboren 

worden. Vervolgens kwam Ezechiël en daarna nog een broer Theo. Een gezin 

met negen kinderen, waarin de één na jongste Johannes Petrus –we zullen hem 

verder Ezechiël noemen- was. Het gezin was een vroom en godsdienstig gezin. 

Bidden en werken, leek alles te zijn wat er voor hen bestond op de wereld. In 

deel 7 van de Encyclopédie van de familie Van der Helm is uitgebreid 

geschreven over het leven van deze familie. Het was zeker niet allemaal goud 

wat er blonk. De 100 jaar geworden vader Theo waakte als een broedse kip op 

de eieren over zijn met hard werkend verdiende geld. De kinderen zijn 

grootgebracht met de waarde van het geld. Er werd geleerd hoe gevaarlijk geld 

kon zijn als de schouders niet sterk genoeg waren om de weelde te kunnen 

dragen. Kinderen werd bijgebracht om dankbaar te zijn voor het goede leven, 

dat ze mochten leiden, maar ook werd geleerd er iedere dag voor te werken en 

voor te bidden. Het gezin werd al jong ingezet door vader Theo om melk te 
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venten in Haarlem. Vroeg opstaan, aankleden een snee brood, naar school en 

bij thuiskomst vader helpen met melkventen. De dochters bleven meestal in de 

kruidenierswinkel achter om moeder bij te staan om hand- en spandiensten te 

verrichten. Op deze wijze voltrok zich het dagelijkse leven in dit Haarlemse 

gezin. De jonge Ezechiël was een denker. Die hield van het leven in de Natuur, 

zoals zijn familieleden dat op de boerderij in de Haarlemmermeer hadden. Hij 

had een hechte band met zijn Westfriese moeder met wie hij vaak door de 

weeks naar de kerk ging om de vroegmis bij te wonen. 

 

Ezechiël verlaat het huis… 

 

Op jonge 

leeftijd weet 

hij dat zijn 

leven er 

anders uit zal 

zien dan dat 

van zijn 

broers en 

zussen. Hij 

liet zich 

inspireren 

door het 

voorbeeldige 

leven van de 

H. Franciscus 

van Assisië 

(1181-1226), 

die de 

oprichter was 

van de Orde 

der 

Minderbroe-

ders: de 

Franciscanen. 

Het leven in 

dienst stellen 

van de 

De kerk van de H. Paschalis Baylon  in het Benoordenhout 
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Schepper, de Natuur en zijn scheppingen, waaronder zeker óók de dieren. (De 

sterfdag van de H. Franciscus is 4 october, de dag waarop we werelddierendag 

vieren!) Hij volgde zijn gymnasiale opleiding te Megen en werd op 7 

september 1912 ingekleed in het klooster te Alverna-Wijchen. Hij was toen 19 

jaar. Ezechiël was een zoeker. Hij doorzocht de Natuur en de wereld. Hij keek 

in studieboeken, maar bracht haast evenveel tijd door in de kerk. Overal zag hij 

God. God was overal zichtbaar voor hem: van het kleinste stukje leven bij de 

dieren tot bij de grote leiders van de Wereldkerk. Op zijn 25
e
 ontvangt hij te 

Weert zijn heilige priesterwijding. Hij gaat volgzaam en gehoorzaam doen wat 

er van hem gevraagd wordt en begint zijn leven reeds in hetzelfde jaar van zijn 

priesterwijding als lector moraaltheologie in het studieklooster te Bleijerheide. 

In 1919 werd hij op 30 maart feestelijk te Haarlem ingehaald om er zijn eerste 

H. Mis op te dragen. Het Franciscaanse leven van Ezechiël valt in twee delen 

uiteen. Op de eerste plaats de periode, waarin hij aan het onderwijs is 

verbonden en de tweede periode, waarin hij zich geeft als herder in de 

parochie. 

 

de periode van het onderwijs… 

 

Terwijl hij in 1919 begon met lesgeven, gingen zijn superieuren verder met 

deze getalenteerde Franciscaan. In overleg kwam hij in 1923 op de pas 

opgerichte Nijmeegse universiteit terecht, niet als leerkracht, maar als leerling. 

Inderdaad, Ezechiël gaat rechten studeren! Wanneer zijn studie in 1927 is 

afgerond vertrekt hij naar Leiden, waar hij als leraar aan de H.B.S. zijn 

ervaring als docent verder vergroot. Hij blijkt uitmuntende leidinggevende en 

organisatorisch talenten te bezitten, die op een goede manier worden benut 

door het Franciscaanse Provincialaat. Na het opheffen van de school in 1929 

werd hij eerst rector van het St Willibrordcollege te Katwijk aan de Rijn om 

vervolgens in 1935 door te schuiven naar het beroep van rector van het 

gymnasium te Venray en daarna te Rotterdam. Bij de tijd, die hij doorbrengt 

als rector van het gymnasium van het Rotterdams Sint Franciscuscollege staan 

we even stil. Over deze periode die 11 jaar zal duren zijn enkele zaken bekend, 

waardoor we een stukje van zijn karakter leren kennen en zijn omgang met de 

jeugd.  

 

Pater Ezechiël gaf godsdienstles aan de Rotterdamse kinderen, die bepaald 

wilder en ruwer waren in omgang dan op de voorgaande scholen, waar de pater 
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was geweest. Hij was meer respect en ontzag gewend. Hij ervoer het als 

moeilijk om de kinderen wat discipline bij te brengen. Ezechiël moet een wat 

wereldvreemde indruk hebben gemaakt op de middelbare scholieren. Zelf had 

hij al zijn zelfbeheersing nodig, die hij de jeugd voorhield. Hij kon behoorlijk 

kwaad worden jegens de gymnasiasten, maar wist zich dan gauw te herstellen. 

Voor de klas was hij streng omdat hij bang was de orde te verliezen, hield hij 

vanaf het begin de zaak onder controle. In persoonlijke omgang was hij 

aangenamer al had hij er wel moeite mee als men hem niet direct begreep. Hij 

bezat ontzettend veel kennis, maar verwachtte die ook gelijk maar bij een 

ander. Hij werd door zijn belezenheid en kennis erg gewaardeerd en 

gerespecteerd. Zijn omgang met mensen riep vaak problemen op. Het maakte 

hem ook eenzaam. Een allemansvriend was hij niet. Die enkele, die zijn wereld 

begreep werd echter hartelijk ontvangen en kon zich laven aan een bron van 

barmhartigheid, sympathie en warmte. Ook jegens zijn collega‟s op het 

gymnasium hield hij enige afstand. Hij kon zich moeilijk geven. Zijn werk 

deed hij overigens voortreffelijk. Het feit dat de Franciscanen zonder salaris te 

ontvangen les gaven op het gymnasium werd hogelijk gewaardeerd, vooral 

omdat de school geen subsidie kreeg. Zuinigheid was Ezechiël van huis uit met 

de paplepel ingegeven. Waarschijnlijk ook wel het leidinggevende aspect, 

waarin we zijn vader herkennen.   
 

de periode in de parochie… 
 

In 1946 verruilt Ezechiël – toen 53- het onderwijs voor het pastorale werk. Hij 

wordt pastoor in de chique Haagse wijk Benoordenhout, waar hij zijn intrek 

neemt in de pastorie van de H. Paschalis Baylonkerk aan de Neuhuyskade. Hij 

wordt geïnstalleerd door deken Pompe. Het parochieleven is wel een 

omschakeling voor hem, maar in die tijd waren er nog voldoende kapelaans die 

hem erbij konden helpen. Hij werkte zich gauw in en ging enthousiast aan de 

slag. De kapelaans droegen hem op handen, omdat hij ze met herderlijke raad 

en daad bijstond. Andersom was hij nederig en open en eerlijk genoeg om te 

luisteren naar hun ervaringen. Dat zorgde voor een aangename warme sfeer in 

de pastorie, die merkbaar was in de hele parochie. Ezechiël was hier duidelijk 

op zijn plaats. Uit de parochianen zocht hij de meest geletterde uit om mee te 

praten, want de behoefte om te zoeken naar het grote onbekende bleef hem 

mateloos boeien. Ook al ging dat wel eens ten koste van anderen. Hij wist in 

de pastorie -net als op school- daadkrachtig op te treden. Hij trad met een 

vriendelijk gezicht de mensen tegemoet en zij stonden voor hem open. Bij de 



HELM-NIEUWS 

 

 298 

Rotterdamse  jeugd maakte dat hem wat onbegrepen, maar in de Paschalis 

maakte hem dat juist bemind! Het pastoraat was zeer succesvol en het lijkt 

erop dat Ezechiël het hier ontzettend naar zijn zin had. De juiste man op de 

juiste plaats, zoals dat heet. Hij wist de priesters te enthousiasmeren en de 

parochianen te leiden. Hij wist ze op vriendelijke wijze vermanend toe te 

spreken. Zeker, Van der Helm, had wel een wijzend vingertje bij zich! Toch 

kwam aan deze periode van euphorie in 1955 een einde door zijn overplaatsing 

naar Delft, waar hij pastoor werd van de H. Jozefparochie (thans Maria van 

Jessekerk). Zeven waardevolle jaren, waar Van der Helm met veel vreugde op 

terugkeek, maar de trein reed verder. En in Delft zou hij de kudde nog even 

waardevol weten te leiden tot 1964. Van der Helm had de wereld leren kennen. 

Eerder had hij in 1962 op zijn eigen wijze het gouden kloosterjubileum groots 

gevierd. Hij werd voorgedragen voor een lintje als officier in de orde van 

Oranje-Nassau, waaruit de grote waardering bleek die hij onder zijn 

parochianen genoot. De zoekende Ezechiël had in 1960 rust gevonden. Zijn 

innerlijk zoeken was vermoedelijk gestopt. Op een papiertje van hem, zou men 

na zijn overlijden een mooie tekst vinden uit de zomer van 1960, die we hier 

afdrukken: 
 

,,De laatste jaren is ook de gedachte aan de dood voor mij anders geworden. 

Ik ben er onverschilliger in geworden. Ik laat het maar aan God over. Zijn 

wil geschiede. Ik kan niet zeggen – zoals Paulus – dat ik verlang ontbonden 

te worden, maar ik mag wel zeggen, dat ik de dood zie als het begin van een 

eeuwig leven van liefde tot God en daarom geen angst of vrees heb.” 
 

Zijn arbeidzame leven eindigde in het tehuis waar hij sedert 1964 rector was, 

namelijk Huize Monica te Delft, waar hij “geheel onverwacht” in 1967 

overleed. Hij werd 73 jaar. Van 1964 viel hij onder de Delftse Franciscaner 

communiteit van de H.H. Nicolaas en gezellen. Vanuit die kerk heeft ook de 

uitvaart plaatsgevonden om vervolgens te worden begraven op het kerkhof te 

Katwijk aan de Rijn. (deel 7) 
 

Met dank aan J. van Heijst, Orde der Franciscanen, Provincialaat te Utrecht. 

En Ineke en haar moeder Thea van der Helm uit resp. Schagen en Heemstede. 

 

 

 

 

 

Lid worden van Helm-Nieuws? 

 

Maak € 13,- over op giro 43.01.82 en 

U ontvangt Helm-Nieuws een jaarlang thuis! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

GEBOREN  
  

-Op 8 april is Martine van der Helm te Amsterdam bevallen 

van een dochter genaamd: Wende Hanna Verduijn>>>>>. 

(zie foto). Vader is dan ook Rolf Verduijn. De boreling is een 

kleinkind van Ton en Corry van der Helm- Van Teylingen uit 

Heemskerk (deel 8). 

-Tim Johannes Dayanand zijn de 

voornamen van de jongste telg van 

Tom en Anita van der Helm, die op 

15 mei te Zoetermeer het levenslicht mocht 

aanschouwen. Voor dochter Fiona (2) is de grote 

taak weggelegd om op haar broertje te helpen 

passen. Tim is <<<< een kleinzoon van Joop en Nel 

van der Helm- De Groot. (deel 6) 

OVERLIJDEN 
-Op 18 februari is in het 

Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp overleden: Appolonia 

Johanna (Ploon) van der Drift, sedert 1952 echtgenote 

van Jan van der Helm. Ze laat drie kinderen na. Ploon 

kreeg complicatie op complicatie en op een gegeven 

moment werd de ontsteking in haar rug zo heftig, dat er 

uitvalverschijnselen kwamen. Het waren dagen vol 

onzekerheid, die begonnen rond Kerstavond 2007.  Ploon 

is 79 jaar geworden. (deel 8). 

-Op 11 april is te Bergen op 93-jarige leeftijd overleden: Bernardus 

Hendricus Maria (Ber) van der Helm. Hij was 48 jaar echtgenoot van Cisca 

Leijgraaf. Ze hadden een zoon Peter-Paul. (deel 7) 

-Op 94-jarige leeftijd is te Pijnacker op 1 mei overleden: Agnes Henrica 

Joanna Kerklaan, sedert 1993 weduwe van Rein van der Helm (1912-1993). 

Samen hadden ze negen kinderen. Ze is op 5 mei in het parochiëel kerkhof van 

de H. Johannes de Doper te Pijnacker begraven.  (deel 6) 

BURGERLIJKE STAND 
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-Op 4 juni is te Alphen overleden Cor Kok in de 

leeftijd van bijna 86 jaar. Hij laat zijn vrouw Gré 

van der Helm (bijna 85 jaar) achter met wie hij 

58 jaar getrouwd is geweest. Alsmede laat hij 

drie kinderen na. Cor was tijdens zijn leven een 

energierijk man, die erg graag mensen om zich 

heen had. Zijn beroep als groenteman kwam 

hem daarbij goed van pas. Op feestjes was hij 

altijd een gangmaker, bijna een cabaretier gelijk. 

Tijdens zijn langdurige ziekte is hij geduldig en 

met veel respect thuis verpleegd te Alphen door 

zijn dierbare, gelovige vrouw. Vele jaren heeft 

zij zich gegeven voor de verzorging van haar 

man. Zeker op het einde was het een zware klus 

en is de voorbeeldige Gré zeer op de proef 

gesteld. Nu haar man overleden is, zal ze moeten 

proberen de leegte op te vullen. We wensen haar daarbij veel sterkte. (deel 6) 

 

 

 

 

 

-Even onder de aandacht brengen, dat de familiestamboom in boekvorm 

verkrijgbaar is. De delen 5 en 7 zijn nagenoeg uitverkocht. Bij de delen 6 en 8 

wordt de stapel ook kleiner. Haast U als U Uw afstamming en Uw familie wilt 

leren kennen! Er worden geen boeken 

bijgedrukt! 

-De enthousiaste Douwe van der Helm (58) uit 

Oldemarkt (kop van Overijssel) onderneemt 

voor het goede doel een 14-daagse fietstocht 

naar het Italiaanse Florence. In dit geval gaat het 

om ziekenvereniging de Zonnebloem. Het is de 

bedoeling gesponsord te worden en op 21 juni te 

vertrekken. De opbrengst van de actie wordt 

besteed aan de aanschaf van fietsen voor 

vacantiegelegenheden van de Zonnebloem. De 

vrijwilligers kunnen op de fiets gemakkelijker 

de bezoekers bijhouden als ze een tochtje maken 

met de scootmobiel. 

ALLERLEI 
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HOE JACOBUS DE GESCHIEDENIS OPTEKENDE: 

MIJDRECHTSE VDH (1827-1900) ACTIEF! 
 

 

Jacobus van der Helm werd te Mijdrecht geboren en overleed daar in 1900 als 

jongste zoon van Cornelis Cornelisz van der Helm (1772-1847) en Aaltje 

Verhoeff (1790-1866). Hij kwam uit een degelijke familie, waarvan de leden 

druk doende waren met het beroep van timmerman. Ze hadden liefde en gevoel 

voor hun werk. Dit leidde tot verschillende specialisaties, zoals het maken van 

solide kasten en meubelen. Jacobus was in 1863 getrouwd met Ankie  

Gentenaar (1836-1916), bij wie hij 10 kinderen verwekte.  

 

Tot zover de persoonlijke  en familiegegevens van deze timmerman. Deze 

Van der Helm heeft echter méér gedaan dan timmeren. Zijn timmermansoog 

viel niet alleen op hout en spijkers, doch hij had ook een geperfectioneerde kijk 

op de samenleving. Hij had gevoel om belangrijke zaken uit zijn naaste 

omgeving op te tekenen. Daardoor zijn we dankzij hem een stukje 

geschiedenis wijzer, die begon in de Hervormde Kerk te Mijdrecht alwaar op 

20 maart 1842 het orgel werd ingewijd. In 1842, wanneer Jacobus dus amper 

16 jaar is, maakt hij reeds zijn eerste aantekeningen! Vanaf die tijd zal hij heel 

wat wetenswaardigheden aan het papier toevertrouwen. Niet alleen over 

zichzelf, maar ook over zaken die belangrijke en typerend waren voor die tijd. 

Het is geen uitgebreid dagboek. Het knappe van het werk van Jacobus is, dat 

hij per jaar slechts enkele gebeurtenissen optekent, doch die zijn zo treffend, 

dat we toch een historisch beeld krijgen van zowel hem als de tijd waarin hij 

leeft. Je zou bijna zeggen, dat hij de gegevens naderhand heeft geselecteerd, zo 

ziet hij bij het opschrijven reeds wat in de toekomst van historische waarde zal 

blijken te zijn. Een geweldige prestatie! Zijn laatste aantekening maakte hij op 

zijn 49
e
, zodat we een periode van in totaal 33 jaar kunnen overzien. 

 

Wat weten we van Jacobus?… 

Behalve dat hij timmerman was en uit een timmermansgezin kwam, krijgen 

we ook de indruk dat het een bij-de-hand baasje is geweest. Hij was zeker 

kerkelijk en bijbelgetrouw, zoals blijkt uit de gebeurtenissen rondom de 

vernieuwing van de kerk te Mijdrecht rond 1857. Hij was verder een groot  

schaatsliefhebber en keek elk jaar reikhalzend uit of er een vorstperiode zou 
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komen. In de winter van 1844 op 1845 noteerde hij “een zeer lange winter”, 

waarbij we verder kunnen lezen, dat “het begon te vriezen van 4 december tot 

22 maart. In de nacht van 14 op 15 maart vroor het 4 cm … in de nacht van 16 

maart zelfs 4 ½ cm, zodat op 25 maart vele mensen zich vermaakten op het ijs 

en de ijszeilschuit nog op het veen zeilde”. Kijk, dat is nu een prachtig  

voorbeeld van zo‟n mooie aantekening, waarin hij in een enkele zin op een 

geweldige wijze de zaak typeert. Schitterend, dat hij de ijszeilschuit noemt! Je 

krijgt op deze wijze een nostalgisch plaatje voor je uit vervlogen tijden! 

  

Over zijn gezondheid weet hij te 

melden, dat hij op 27-jarige leeftijd 

zijn “arm had gebroken, nabij de 

Driehuizer molen en wel ‟s morgens 

om 10 uur door een val van de binten 

van een schuurtje”. We mogen hierbij 

veronderstellen, dat het een 

bedrijfsongeval betrof. In 1861 (34 

jaar oud) valt hij bij het 

schaatsenrijden te Vinkeveen, waarbij 

zijn hand is stukgevallen. Eén jaar 

later lezen we dat hij op 9 augustus 

“van het dak is gevallen en in de steeg 

is terechtgekomen. 4 Weken heb ik 

niets kunnen doen door kneuzingen 

aan mijn linkerbeen”. Over een laatste 

ongeval tijdens zijn werk lezen we in 

1867, wanneer hij getroffen is “door 

een ongeluk door het achterover vallen 

van 5 treden hoog met als gevolg een hersenschudding en een ontwricht 

sleutelbeen”. Een boeiende man, die Jacobus, die en passent ook nog weet te 

melden dat hij vlak voor zijn trouwen in 1863 de halve timmermanszaak heeft 

overgenomen, “inclusief gereedschappen, hout en ijzerwerken, koperwerk en 

de nieuwe woning voor de totale som van fl. 3.300,-. In dit bedrag zat voor fl. 

973,18 aan bouwmateriaal”. Kijk zo krijgen we een beeld, hoe onze schrijver 

zijn zaakjes in orde had voordat hij ging trouwen. Eerst het kooitje in orde 

hebben en dat het vogeltje erbij, zo zal hij gedacht hebben. We zien duidelijk, 

dat hij méér is dan een timmerman. Hij heeft een eigen bedrijf en we zien 

verderop nog dat hij ook huizen bouwt! Een zeer bedrijving mens, die daarbij 
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van 1868 tot1872 ook nog melding maakt van het feit dat hij ouderling is 

geweest.  

 

De wereld om zich heen… 

 

Wat weet de kroniekschrijver ons te melden over zijn omgeving. Inderdaad is 

hij vooral geboeid door de uitersten in het weer, zodat hij in 1868 schrijft “het 

was een buitengewoon warme en droge zomer, zoals nog niemand ooit had 

meegemaakt”. De zomer overtrof kennelijk die van 1846 “wier warmte zo 

buitengewoon was, dat vele mensen door de warmte bezweken”.  

Maar wat lezen we in 1870 “op 3 juni woedde er een verschrikkelijke brand te 

Bodegraven; 2/3 van het dorp werd in zeer korte tijd is de as gelegd, meer dan 

100 huizen zijn verbrand”. In krachtige en duidelijke bewoordingen weet hij te 

formuleren wat er is gebeurd. Het nieuws kwam van alle kanten. Van dichtbij 

tot ver weg. Zo schrijft hij ook in 1870 “Er heeft een verschrikkelijke oorlog 

gewoed tussen Duitsland en Frankrijk, waarbij duizenden slachtoffers zijn 

gevallen...”. Het is werkelijk fenomenaal wat onze Jacobus allemaal ten gehore 

krijgt. Zonder TV weet hij toch wat er in de wereld gaande is. Een Van der 

Helm met een goed oog voor geschiedenis en voor de samenleving. We 

besluiten met de gebeurtenissen aan ziekten, die kunnen heersen en waarover 

we alleen nog maar lezen in oude boeken. Ziekten, die 1 ½ eeuw nog 

bestonden en levensbedreigend waren, doch die we thans alleen maar kennen 

in andere landen.  

 

Mijdrecht krijgt nogal wat op zijn bordje. “1849: Cholera onder de mensen. 

Van mei tot augustus bezweken alleen al te Mijdrecht 70 à 80 mensen. Deze 

ziekte woedde over de gehele wereld”. In 1857 was het weer raak: “een 

ernstige ziekte woedde in ons land, waar bijna niemand aan ontkwam met 

klachten in de buik en in de nieren. Ook ik moest deze ziekte ondergaan en wel 

van 11 november 1857 tot februari 1858 en ook daarna moest ik nog in de 

kamer blijven”. Wat voor ernstige ziekte het is geweest, wordt helaas niet 

vermeld?  Wel komt de cholera weer een kijkje nemen in 1866 “Buitengewoon 

gedruk geweest door een ernstige ziekte onder de mensen genaamd cholera, 

terwijl onder de beesten vee-tyfus heerste. Er waren veel sterfgevallen. De 

ziekte duurde de gehele winter voort en de mensen stierven plotseling.” Het is 

voor ons een tijd geleden, dat we een epidemie van wat voor soort ziekte 

hebben meegemaakt. Het blijkt maar eens wat voor gevaren er in het leven op 
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de loer liggen. We leren weer beseffen hoe belangrijk onze gezondheid is en 

wat het is om te moeten leven met dergelijke uitbraken, die zoals we hier lezen 

regelmatig voorkwamen. We besluiten dit artikel met de laatste gebeurtenis 

van het geheel: 

“1876: Op 16 augustus is de dorpstoren te Wilnis ingestort welke een gedeelte 

van de kerk meenam. Men was hiervoor reeds lang bevreesd; gelukkig zijn er 

geen onheilen voorgevallen.” (deel 4 van de Encyclopédie Familie Van der 

Helm) 

Met byzondere dank aan W.A. (Wil) van der Helm te Mijdrecht 

  
 

THÉRÈSE VAN DER HELM TUSSEN 

AMSTERDAMSE PROSTITUÉES! 
 

 

Al zo‟n 30 jaar is Thérèse van der Helm (62) al actief in de wereld van de 

Amsterdamse prostituées. Naar schatting zijn het 

er zo‟n 8.000, die voor het merendeel uit de 

voormalige Oostbloklanden afkomstig zijn of uit 

donker Afrika. Ze spreken geen Nederlands en 

hebben vaak sociale en gezondheidsproblemen. 

In Amsterdam leidt Thérèse een 

gezondheidscentrum voor deze dames van lichte 

zeden. Het ligt aan de N.Z. Voorburgwal. De 

dames kunnen er met al hun problemen terecht. 

Ook voor juridische bijstand en het invullen van 

een belastingformulier.   

Het nieuwe centrum is in april geopend door 

wethouder Marijke Vos. Samen staan ze op de 

foto. Rechts onze Thérèse, die in 1946 te 

Zwanenburg is geboren als dochter van Leen van der Helm (1893-1980) en To 

van Steijn (1903-1994). Ze heeft haar Middelbare school doorlopen bij de 

nonnen en heeft daarna te Noordwijkerhout in de psychiatrie gewerkt –ook bij 

de nonnen-. Momenteel geeft ze vol bezieling leiding aan een team van 13 

enthousiaste medewerkers, waarvan ook enkele de straat op gaan om 

voorlichting te geven. De gemeente Amsterdam stelt jaarlijks 5 ton subsidie 

beschikbaar voor het gezondheidscentrum, dat ze moet delen met de 

Amsterdamse organisatie voor mensenhandel. 
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OP VACANTIE BIJ DE FAMILIE!  
 

 
 

In de zomervacantie is het de gewoonte om even het huiselijk erf te verlaten. 

Waarom dat zo is? Mogelijk om elders tot rust te komen, maar het is een feit, 

dat de meeste mensen vermoeider terugkomen dan toen ze heengingen. Maar 

goed, wat moet je anders met je tijd en je vacantiegeld. Sommige mensen gaan 

op vacantie met als reden “we doen het voor de kinderen”. In dat geval is er 

een oude traditie, die vroeger veel gebruikt werd en zo boeiend is omdat je op 

deze wijze je eigen familie beter leert kennen.Het heette logeren!! 
 

Velen van ons zullen de logeerpartijtje nog kunnen herinneren bij een tante en 

een oom. Zomaar een paar weekjes als kind er tussenuit. Je leerde die tante en 

oom beter kennen en soms werden het je lievelingstante en –oom. Ook was het 

leuk met de neefjes en nichtjes te spelen, die van je eigen leeftijd waren. Wat 

waren dat mooie tijden! En wat kan je daar met veel plezier aan terug denken. 

Op deze wijze werd vaak de basis gelegd voor een diepe familiaire 

vriendschap, die tot op de dag van heden nog bestaat. Het was de tijd, waarin 

familie nog wat betekende. De tijd, waarin men nog wat met elkaar ophad. 

Men wist vaak veel beter te vertellen wie familie was van elkaar en wie niet. 

Zulke zaken betekenden wat voor de mensen. Men was trots op zijn eigen 

familie! Er was toen het trotse familiegevoel, waarbij men blij was tot de 

familie te behoren en vanzelfsprekend nam men niet alleen de lusten op zich, 

maar ook de lasten. In goede én kwade tijden, was de familie er voor elkaar!  
 

In de tijd van individualisering, die samengaat met het computertijdperk zijn 

de grote maatschappelijke veranderingen gekomen. Eerst ging de sibbe op de 

helling. Een sibbe, is de familie die nog leeft, compleet met oudtantes en 

oudooms. Daarna verdween de familie. En nu is er alleen nog „n gezin, waarbij 

de kinderen ergens boven achter de PC zitten. Tsjaaa.. en dan is er vacantie. 

Wat moeten we doen? Verveling? Gelukkig speelt de commercie er goed op 

in: met zijn allen naar het zuiden! Om wat te zien van de wereld? Nee!! Om in 

het gunstigste geval uit te rusten en in het ergste geval: de kinderen die de 

beest uit hangen en appartementen vernielen. Dronken als een gieter, 14, 15 16 

jaar! En de ouders… ja… die stellen tevreden vast: mijn kinderen doen zoiets 

niet! Laat kinderen toch weer logeren bij de familie! En leer je neefjes kennen! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

De Derde Dinsdag van september heeft ons 

traditiegetrouw het sprookje van de Gouden 

Koets laten zien en tegelijkertijd de realiteit 

van ‟s lands  financiële toestand. Zoals te 

verwachten, blijft het zoet uit wat de burger 

al jaren is beloofd en zitten we nog steeds 

met het zuur. De inflatie stijgt, het aantal 

mensen stijgt, de huren stijgen, de rente, de 

belasting.. ach ja eigenlijk is er niets nieuws 

onder de zon. En alles is tijdelijk....  

 

Feit is, dat het leven de afgelopen jaren 

door de privatisering er niet gemakkelijker 

op is geworden. Zo hebben we geen 

openbare nutsbedrijven meer, die voor ons 

gas, licht en water zorgen, maar komen 

verschillende aanbieders met concurrerende 

prijzen ons een aanbieding opdringen. Deze 

basisvoorzieningen zijn al geruime tijd in 

handen van ondernemingen, die winst 

moeten maken. En die winst zit in de prijs 

van ons gas en licht verpakt. Regelmatig 

krijg je een aanbieding om te wisselen van 

leverancier. Ook wil men je groene stroom 

aanbieden. Op allerlei slinkse manieren, 

probeert men je te vertellen hoe je toch 

grote voordelen kan halen om bij de een 

dan wel het andere bedrijf je gas en licht te 

betrekken. Soms heeft men aanbiedingen om 

je weg te halen bij de concurrent, maar ook 

vaak krijg je een cadeautje om de stap te 

wagen. Het verschil is allemaal marginaal. 

Het is net als de benzine aan de pomp, die 

ook nauwelijks verschilt bij de een of de 

ander pomphouder.  

 

Middels reclame worden we constant 

voorgehouden, dat we beter af zijn bij de 

één of de ander. Vroeger hadden we een 

wijze spreuk: goede wijn behoeft geen 

krans! Heel simpel, maar een leuze, die 

nog steeds opgaat! Het is werkelijk 

vervelend en tijdrovend om reclames te 

horen en te zien, die ons  van alles 

wijsmaken. Bij dezelfde Unilever maakt 

de ene afdeling vette rookworsten, ter-

wijl de andere afdeling zich bezighoudt 

met de vervaardiging van afslank-

producten! Reclame weet ons te melden, 

dat we 3 glazen melk moeten drinken 

per dag, maar ze vertellen er niet bij, 

dat deze afgeroomde melk niet meer 

dezelfde kwaliteit heeft als vroeger. 

Reclame is een onderdeel van de 

westerse materialistische samenleving, 

waarbij leugens niet worden geschuwd. 

Reclame is verleiding en verleiding kan 

je een wereld voortoveren van schijn-

geluk. Geluk zit hem niet in een abon-

nement van de KPN, Libertel, Versatel, 

Télé2 en noem maar op. Reclame maakt 

ontevreden. Ontevreden maakt mensen 

ongelukkig!Men wil steeds méér!Maar: 

Ook méér geld, maakt niet gelukkig!! 

 

Tegenwoordig hoort men steeds vaker 

praten over de hoogte van het inkomen. 

Zo moet het salaris van een ambtenaar 

een afgeleide zijn van het loon, dat de 

minister-president krijgt. Een nobel 

streven, waar je het misschien wel mee 

eens kan zijn. Maar wat was ik quasi 

verbaasd te zien, dat de Regering toch 

altijd met twee maten meet. Want wie 

maakt er deel uit van de Regering? 

Inderdaad, de Koningin…. En de 

hoogte van het vorstelijke inkomen van 

de majesteit is dan nog steeds moeilijk 

in cijfers uit te drukken, maar het is in 

ieder geval fors hoger, dan dat van 

haar minister-president!   



 

… Met belangstelling heb ik het boek met de afstamming gelezen van mijn 

familie. Dat is méér dan 200 bladzijden!! Wat hebt U er een reusachtig werk 

van gemaakt! Ik hoop dat het door andere mensen net zo hogelijk wordt 

gewaardeerd als door mij. Mijn complimenten. U hebt 8 delen geschreven over 

de familie Van der Helm, tezamen 4000 bladzijden!!! Dat is nogal wat!! We 

zijn trots op U!! Wanneer al Uw boeken zo goed leesbaar zijn, dan bent U een 

talent! … 

 

J.L. van der Helm te Rotterdam 

 

…Leuk hoor dat verhaal over broeder Ezechiël! De man is er in jouw artikel 

genadig van af gekomen. Ik geloof dat hij bij de kinderen op school niet zo erg 

geliefd was. Maar, hij kon ze wel de baas en zie dat tegenwoordig nog maar 

eens!  

 

Carla de Winter- Van der Helm te Zoetermeer 

 

…Ezechiel van der Helm was een talentrijk man, die zich ingezet heeft voor de 

opvoeding van leerlingen en voor de zielzorg. Zo‟n man mag best eens in het 

zonnetje worden gezet. Er wordt vaak –terecht- gedacht aan de onbekende 

soldaat, die gestreden heeft voor het volk. Ik steek een kaars op voor de 

onbekende geestelijke (M/V), die onbekend en onbemind in stilte zoveel 

gedaan heeft voor de opvoeding en verzorging van de jeugd. Onder de 

onbekenden zaten vrome mensen, die we alleen nog in gedachten kennen!… 

 

Petra van der Helm te Deventer 

 

…Als ik jou nog eens kan helpen met de PC: laat maar weten, man! Je hebt 

echt onwijs veel info over de familie. En nog bedankt voor dat stamboomboek, 

hè! Mail je gauw… 

 

Robin van der Helm te Voorburg 

 

… Eindelijk heb ik de man achter Helm-Nieuws ontmoet!! Wat leuk je eens te 

hebben gesproken en gezien te hebben. Je lijkt op een echte Van der Helm! 

Het was erg gezellig en wat een leuke snuisterijtjes..! Allemaal met ons eigen 

familiewapen!!... Die verzilverde theelepeltjes vonden ze allemaal prachtig…  

Martijn en Peter van der Helm te „s-Gravenhage 

EIGEN MENING 
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Over de missionaris en de non uit de 20
e
 

eeuw: 

BROER EN ZUS  VAN DER HELM 
twee religieuzen uit één gezin!  
  
Inleiding… 
 

Toen we in het vorige nummer van Helm-Nieuws een hoofdartikel schreven 

over het leven van de ZeerEerwaarde Heer Ezechiël van der Helm O.F.M. 

(1893-1967), wisten we niet dat een dergelijke levensbeschrijving zoveel van 

Uw pennen in beweging zou brengen. Het artikel was een waar schot in de 

roos, zo is ons gebleken en heeft bij veel Uwer een gevoelige snaar geraakt, die 

veel van doen heeft met het verval van het geloof, zowel Rooms-Katholiek als 

Protestant, van de laatste 50 jaar. Van verschillende kanten is er aanvullende 

informatie gestuurd over deze pater. Ook is er gevraagd door U gevraagd om 

meer te schrijven over de Van der Helm-en en de Geestelijke Stand. Van 

enkele brieven, die bij ons binnenkwamen hebben we in Eigen Mening een 

fragment afgedrukt. Er waren Van der Helmen, die ons wezen op het bestaan 

van enkele kloosterzusters, die ze graag geportretteerd zouden zien. Helaas, is 

niet altijd voldoende materiaal te vinden in de archieven om een verhaal te 

kunnen maken, dat hout snijdt. Om U toch enigszins tegemoet te komen willen 

we op deze plaats wel aandacht besteden aan de byzondere missionaris pater 

Cornelis van der Helm. Na hem zullen we schrijven over zijn zuster Zr 

Dorothea van der Helm O.P. 

 

PATER CORNELIS VAN DER HELM (1895-

1942) ALS MISSIONARIS IN DE CONGO 
 

Hij was het voorlaatste kind uit het gezin van Frans van der Helm (1852-

1934) en Lena Verheul. Voor hem waren vanaf 1878 12 kinderen geboren. Na 

hem zou nog een zus komen, die zich ook geroepen voelde om als religieuze te 

leven voor de medemensen. Hij leefde kort, zij leefde lang. Hij werd 46, zij 98. 
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Beiden kinderen van ouders, wier levensmotto was werkend bidden en biddend 

werken. Vader Frans was in 1852 geboren te Hof van Delft als zoon van de 

rijke herenboer Piet van der Helm (1818-1910) en Anna Langelaan (1823-

1906). Vader Piet kocht voor al zijn 13 kinderen een boerderij en zo 

geschiedde dat ook voor zijn zoon Frans. Op 1877 weet hij op een veiling te 

Capelle aan de IJssel een grote boerderij te kopen, die bestond uit een 

boumanswoning, twee schuren, een hooiberg, stallen en getimmerte compleet 

met een boomgaard bij elkaar groot ruim 21 HA. Dit alles gebeurde tegen de 

lieve som van toen ƒ 46.300,-   

 

Het leven te Capelle was aan de andere kant van Rotterdam, waar rondom 

Delft de meeste overige broers en zussen aan het boeren waren. Frans en Lena 

wisten door hard werken een voorbeeld te zijn voor hun 14 kinderen. ‟s 

Ochtends vroeg op om de koeien te melken. Na de kerkgang ging het gezin aan 

tafel. De jongsten gingen naar school en de oudsten gingen met vader de 

schuur in of het land op om de handen uit de mouwen te steken. De meiden 

hielpen moeder een handje in de keuken en rondom het erf. De meiden hadden 

echte Hollandse namen, zoals je die vroeger zo vaak tegenkwam. We noemen: 

Mie, Antje, Griet, Leentje, Kato, Jans en Lena. Toen de jongste in 1898 werd 

geboren, was de oudste reeds 20 jaar.  

 

Op 11 december 1895 werd een jongetje geboren, die de doopnamen kreeg 

Cornelis Adrianus en als roepnaam Kees. Hij was vernoemd naar een broer 

van vader Frans. Omdat hij al zoveel broers vóór zich had, werd  hij een beetje 

in de watten gelegd. Vader was al 43 toen de jongen werd geboren en moeder 

40, het was een zware bevalling, maar de Natuur ging nu eenmaal zijn gang. 

Cor ging naar de lagere school, waar hij wat vriendjes opdeed, doch de 

boerderij en het boerenleven van toen, was niet te vergelijken met nu. De 

afstand, die men dagelijks te voet moest afleggen was groot en dat deed je als 

kind door weer en wind. Klagen was er niet bij. Trouwens je wist niet beter en 

iedereen was op de benenwagen aangewezen. Zelfs een fiets bestond er nog 

niet. In een enkel geval kon je met vader mee als hij met paard en wagen 

wegmoest. Maar daar bleef het bij. Cor genoot van de dieren in de stal, maar 

op een andere manier dan zijn oudere broers en zussen dat deden. Hij vond de 

beesten boeiende schepselen en hij vroeg zich af en zij ook konden genieten 

van het leven. Hij zag een koe nooit lachen of huilen en dat vond hij een 

vreemde zaak. Hadden de beesten dan geen gevoel? En hoe vonden ze het dat 
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ze geslacht moesten worden als ze oud waren? De koeien melken, daar kon hij 

zich nog wat bij voorstellen, maar slachten, dat was zielig. Hoe kan je het vlees 

nou eten van zo‟n lief dier. Duidelijk zat in deze jongen niet het bloed van een 

boer, die hoe lief hij de beesten ook vind, toch weet, dat hij op een zeker 

moment afscheid moet nemen van de beesten.  

 

De vader zag het. Deze jongen was niet gemaakt voor het boerenland en ook 

niet voor een baan in de stad. Deze jongen had een roeping en zou tot de 

Geestelijke Stand gaan behoren. De vrome Frans was er van overtuigd, dat 

zo‟n stap zijn jongen gelukkig zou maken. Er werd met de pastoor gesproken 

over de mogelijkheden en de jongen ging naar de school en semenaries te 

Hageveld. Roosendaal en vervolgens kwam hij bij de broeders van Mill Hill 

terecht.  Deze missionaire Congregatie van Sint Jozef had een seminarie in het 

bij Londen gelegen Mill Hill. Daarom werden deze broeders altijd aangeduid 

als de paters van Mill Hill. Het seminarie te Mill Hill werd in 1873 opgericht, 

en was dus zo‟n goede 40 jaar oud toen Kees de tocht naar de andere kant van 

het water maakte. Hij vond het een hele belevenis om naar Engeland te gaan. 

Maar, het zou ook zijn bedoeling zijn om naar andere landen te gaan om 

uitgezonden te worden om het geloof te verkondigen. Dat voelde hij als zijn 

roeping. De opleiding te Mill Hill was een goede zaak om alvast afstand te 

nemen van Nederland en zijn ouders. Op 27 juli 1919 werd hij daar priester 

gewijd. Kees was toen 23 jaar. Hij zou op zijn manier een man worden van de 

wereld. Mill Hill zond priesters uit naar tal van missielanden, maar sinds 1906 

stond Belgisch Congo hoog op het lijstje.  

Daar konden zijn medebroeders nog wel enkele energieke krachten gebruiken 

en in december 1919 ging Kees met de boot naar het verre land. Hij was toen 

net 24 jaar geworden. Hij zette zijn eerst voet in Afrika en zag voor de eerste 

keer zwarte mensen. Een byzondere ervaring voor deze nuchtere Nederlander. 

Het werken in Afrika was begonnen. De zwartjes kregen onderricht op 

scholen, die onder toezicht van de priester gemaakt werden. Het leven was 

iedere dag een uitdaging, die Kees in volle tuigen aanvaardde. Zijn ouders 

schreven hem geregeld, maar het duurde even voor de brieven aankwamen. En 

ook de retourbrieven bleven lange tijd onderweg. Kees had zijn eigen statie 

gesticht, Yalizer, genaamd, waar hij de zwartjes moest voorbereiden op de 

eerste H. Communie.   
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Af en toe mocht hij uit de rimboe vandaan om zijn familie te bezoeken. 

Telkens zag hij hoe Nederland was veranderd. Andersom zagen zijn ouders 

hun jongen ook ouder 

worden. Toen hij voor de 

tweede keer overkwam, 

zagen de ouders hem met 

een baard. Zijn ogen 

stonden helder en hij wist 

veel te verhalen over het 

volk en het land, waar hij 

de Bijbel verkondigde. Zijn 

ouders, zijn broers en 

zussen luisterden 

aandachtig naar zijn 

belevenissen. Vader Frans 

was in 1930, 77  en moeder 

Lena 74. Er werd een 

officiële foto gemaakt van 

hun trotse zoon, die hier 

staat afgebeeld met een 

kruis aan de ceremoniële 

sjerp van de toga. De foto 

was een mooie herinnering! 

Toen Kees Nederland 

verliet, zou hij zijn ouders 

nooit meer zien. Lena was 

al wat aan het dementeren 

en zou later naar de Sint Liduinastichitng gaan, waar ze in 1935 overleed, jaars 

na haar man. Terwijl Kees zijn werk in de tropen oppakte, hoorde hij pas later 

van het overlijden van zijn ouders. Tijd om er bij stil te staan had hij niet, 

anders dan zich te verdiepen in het gebed. Zijn leven ging verder en verder. Hij 

had zoveel projecten. Maar het leven liep anders, dan hij had gedacht. Zijn 

allerhoogste baas riep hem in 1942, toen hij in zijn zelfopgerichte statie te 

Yalizer werd getroffen door de bliksem. Een zware onweersbui maakte een 

einde aan het leven van deze Van der Helm. De missionaris was bijna 47 jaar 

en werd met veel eerbetoon begraven. Zijn collega‟s misten een medebroeder 

en die slag kwam hard aan. Maar ook de parochianen waren één van hun 

herders kwijt en ook zij waren gewend aan onze Van der Helm.  
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OVER HET LEVEN VAN ZUSTER DOROTHEA  

 

Na op jonge leeftijd te zijn ingetreden bij de Congregatie van de Heilige 

Catharina van Siena te Voorschoten, deed ze op 29 october 1922, haar 

professie als dominicanes. Ze was toen 25 jaar. Ze was het 14
e
 en laatste kind 

van het godsvruchtige echtpaar Frans van der Helm en Magdalene Verheul. Ze 

volgde achter missionaris Kees.  

Spoedig na haar eeuwige professie vertrok ze naar de Nederlandse Antillen, 

waar ze bijna 50 jaar op diverse scholen van Aruba en St Maarten in het 

onderwijs zat. In haar leven viel ze op door haar voorbeeldige gedrag, dat 

zowel bij haar medeleerkrachten als bij hij leerlingen respect afdwong. Ze 

hield erg van discipline, was altijd op tijd en viel ook op door haar sterke  

rechtvaardigheidsgevoel. Ze werd door sommige leerlingen wel streng 

genoemd, maar trok nooit mensen voor. Buiten de school was ze aan het werk 

in de parochiekerk, waar ze andere mensen probeerden te helpen met hun 

dagelijkse zorgen, die vaak eenvoudigweg bestonden uit het verkrijgen van een 

dagelijkse boterham en kleren. Vanuit Nederland waren er wel 

inzamelingsacties, waar geregeld oude kleren en geld voor de Antillen bij 

elkaar werden gebedeld.  

Op 76-jarige leeftijd keerde Zr Dorothea, wiens meisjesnaam Magdalena 

Maria van der Helm was, terug naar het moederhuis van de zusters.  Ook toen 

bleef ze zich verdienstelijk maken voor de samenleving en stonden de mede-

mensen en medezusters centraal. Ze kon veel emotie kwijt in haar grote passie 

voor de Natuur en het bijhouden van haar eigen tuintje. Toen ze dik in de 80 

was, vertrok ze naar het klosster Oud-Bijdorp te Voorschoten, waar ze de 

laatste jaren van haar leven doorbracht. Ze keerde daar steeds meer in zichzelf. 

Ze verstilde, maar haar ogen bleven glimmen als kooltjes en straalden 

dankbaarheid en tevredenheid uit. Ze overleed daar in 1995, op de gezegende 

leeftijd van 98 jaar. (deel 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

EEN MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN! 

 

GEEFT ELKAAR EENS EEN COMPLIMENTJE OF EEN 

EENVOUDIG SCHOUDERKLOPJE! LAAT ONZE FAMILIE NIET 

ZO HARD ZIJN ALS DE WERELD! 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

GEBOREN  
 

-Erin is de naam van de boreling, die op 24 juli werd geboren als dochter van 

Mireille Sierkstra en Pim van der Helm (34) uit Schiedam. Jimi maakte al deel 

uit van hun gezin. Pim is de tweede zoon van Piet en Sjanie van der Helm-

Timmers (deel 7) 

-Hugo Sander meldt zich te Amersfoort op 21 augustus 2008 als zoon van 

Alex van der Helm uit Nootdorp en Liesbeth van der Klis uit Doorwerth. (dl 6) 

- Op de valreep kwam binnen de geboorte van Yarno den Breejen op 6 

september, zoon van Jan den Breejen (34) en Wendy van der Helm(32). (dl 6) 

HUWELIJK(SJUBILEA) 
 

Zij heet Mien Helderman en is 90 jaar van beroep huisvrouw. Hij is Frans van 

der Helm en is 89 jaar van beroep tuinder. Ze ondertrouwden  te Kwintsheul 

op 25 juni 1942 en zijn nu 65 jaar getrouwd voor de wet. Niet zo verwonderlijk 

dat het Kwintheulse echtpaar, de burgemeester op visite kreeg. Ze hebben 11 

kinderen en een groot aantal kleinkinderen. Een portret van hun leven isa te 

vinden in deel 7 van de VDH-encyclopédie. Frans is een Natuurmens, die veel 

waardering heeft voor alles wat zo maar geschapen is. Hij is een denker. Hij 

onderzoekt het leven wat hem voorgeschoteld wordt. Mien is de vrouw 

waarom alles draait. Ze is dienstbaar aan haar man, maar misschien is zij toch 

wel degene waarom alles draait. Zij regelt het huishouden en staat het gezin 

bij. Samen vormen zij een voorbeeldig echtpaar, die al eht leed met elkaar 

hebben gedeeld, maar ook al het zoet samen hebben gegeten. Over een jaar – 

op 31 augustus- zijn ze kerkelijk 65 jaar een paar! (deel 7)  

OVERLIJDEN 
 

-Uit Nieuw-Zeeland kwam het bericht dat op 1 augustus Augustina Cornelia 

Alida (Tina) van der Helm is overleden in de leeftijd van 74 jaar. Ze laat haar 

man Henk Vis en twee kinderen achter: Robynne en Brendan. Ze emigreerde 

in 1957 en was een dochter van de Haarlemse Engel van der Helm en 

Catharina de Rooij. (deel 7) 

BURGERLIJKE STAND 
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EEN SCHITTEREND KLEURRIJK BOEK… 

RONDOM DE HAAGSE LAAKMOLEN 
ONZE VAN DER HELM SCHRIJFT GESCHIEDENIS 

 
 

Uw redacteur is wederom in het nieuws 

met een boeiend boek, dat in de kranten 

binnen de Haagse regio uitvoerig is 

beschreven. De reden is eenvoudig: het 

boek bevat nieuwe historische 

onthullingen over een deel van Den 

Haag, dat tot 1900 aan Rijswijk heeft 

toebehoord! Het gaat over een stuk 

grondgebied dat thans bekend is als het 

Laakkwartier en de Molenwijk. Daar in 

dat gebied staat de eeuwenoude 

Laakmolen, waarna uitputtend onderzoek is gedaan en nu inboekvorm is 

gepubliceerd. 

 

Kranten… 
 

“Hij is 51 jaar, schrijft in zijn vrije tijd al bijna 25 jaar het familieblad Helm-

Nieuws vol, doet genealogisch onderzoek, heeft de stamboom van zijn eigen 

familie in 8 delen gepubliceerd en nog veel meer”, zo schrijven de Haagse 

kranten over Uw hoofdredacteur! Vanzelfsprekend wordt er overal verwezen 

naar het vorig jaar met veel opzien, verschenen boek: ‟t Sluijsje (1580-1834), 

het onbekende Rijswijkse buurtschap bij Den Haag, dat aan de lezers van 

Helm-Nieuws tegen gereduceerd tarief werd aangeboden. Ook dit keer kunnen 

we U een byzonder aanbod doen, omdat de familie nu eenmaal hoog in ons 

vaandel staat en we graag onze familieleden betrekken bij dit speciale feit. 

 

De Laakmolen… 

 
Het boek  behandelt in 150 bladzijden ruim 500 jaar geschiedenis van één der 

oudste molens van ons land! De windmolen deed in het begin van de 15
e
 eeuw 

zijn entrée. In onze omgeving zien we in 1413 te Schipluiden een molen 
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verschijnen. De Laakmolen zou zich korte tijd later laten gebruiken om het 

waterpeil van de Noordpolder te reguleren. Aanvankelijk stond bij de bouw 

van de molen het jaartal 1699. Nauwgezet onderzoek heeft aangetoond, dat de 

molen vóór 1459 heeft 

bestaan. Het gaat hierbij om 

de voorloper van de 

Laakmolen, die dus meer dan 

200 jaar lang op de plaats van 

de Laakmolen heeft gestaan. 

De molen is in 1699 

ingrijpend verbouwd, maar 

dat is niets byzonders, want er 

blijken heel wat 

verbouwingen te zijn geweest 

aan dit monument, dat zijn 

werk moest doen te midden 

van weer en wind. 

Behalve het verlengen van de 

ouderdom van de molen met 

ruim 2 eeuwen is Van der 

Helm gestoten op een oude 

kaart van 1550, waarin 

uitgerekend in dat gebied de 

waterwegen goed in kaart 

werden gebracht. Kaarten van 

die tijd zijn zeldzaam. 

Ofschoon de kaart wel bekend was, heeft men nooit ruime aandacht besteed 

aan de vele hierbij geschreven tekst, die in vrij moeilijk leesbaar, oud-

Nederlands is geschreven.  Met grote doorzettingskracht zijn de resultaten van 

de hertaling in het gepubliceerde onderzoek verwerkt.  

Een andere molen in de Noordpolder, was de Broekslootmolen, aan wiens 

geschiedenis in het boek ook een hoofdstuk in gewijd. De laatste molenaar op 

de Laakmolen was onze Jan van der Helm (1890-1975); zowel aan hem als de 

oudst bekende molenaar uit de 16
e
 eeuw wordt aandacht besteed op een zeer 

lezenswaardige wijze met vele (kleuren)illustraties.  

Rondom de Haagse Laakmolen door F.J.A.M. van der Helm is verkrijgbaar in 

de betere boekwinkel of via www.kirjaboek.nl à € 27; ISBN 978-94-6008-001-2  

>Voor Van der Helmen: af te halen Jacob Mosselstraat 80 na een telefoontje; 

prijs € 20 of storting op giro 43.01.82 € 22,50 (incl verzendkosten) o.v.v. Laak. 

http://www.kirjaboek.nl/
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-Even onder de aandacht brengen, dat de familiestamboom in boekvorm 

verkrijgbaar is. De delen 5 en 7 zijn nagenoeg uitverkocht. Bij de delen 6 en 8 

wordt de stapel ook kleiner. Haast U als U Uw afstamming en Uw familie wilt 

leren kennen! Er worden geen boeken bijgedrukt! 

-Douwe van der Helm (58), die voor De Zonnebloem op de fiets naar Florence 

trok, heeft daarbij voor het goede doel een bedrag van 21.107 euro bij elkaar 

gefietst. Op 21 juni werd door Atje Keulen-Deelstra te Oldemarkt het 

startschot gegeven. Op 7 juli bereikte hij via België, Duitsland, Luxemburg, 

Frankrijk en Zwitserland de eindbestemming: Florence en daarbij ruim 12.000 

bij elkaar gesponsord voor de aankoop van fietsen voor De Zonnebloem. 

 

DIENSTPLICHTIGE JAAP KWAM NIET OPDAGEN!  
1873: Militaire politie op zoek naar verdwenen Van der Helm 
 

Blunders van de overheid zijn van alle dagen. Laten we eens kijken wat er in 

1873 gebeurde toen Jacobus van der Helm geen gehoor gaf aan de oproep om 

zich te melden voor de militaire dienstplicht. 
 

Het gezin… 
 

Jaap van der Helm, was geboren in 1854 te Zevenhuizen als zoon van 

Quirinus van der Helm en Catharina de Groot. Ofschoon zijn voorouders een 

goede boterham verdiende in het boerenbedrijf, was Quirinus afgezakt tot het 

beroep van arbeider, waarbij niet bekend is of hij geschoold dan wel 

ongeschoold was. Het gezin Van der Helm-De Groot telde 6 kinderen. We 

merken dat ze duidelijk niet in grote weelde leefden. De kinderen trouwen ook 

met lieden van eenvoudige komaf, zoals een sjouwer en overige arbeiders. 

Quirinus van der Helm moest hard werken om zijn gezin te kunnen houden. 

Dat eiste ook weer zijn tol, zodat hij in 1869 op 55-jarige leeftijd komt te 

overlijden. De kinderen waren al op een leeftijd, dat ze op het punt stonden om 

te trouwen en het ouderlijk huis te verlaten. 
 

Oproep… 

Op een dag kwam de post met een oproep voor zoon Jacobus, die gekeurd  

ALLERLEI 
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moest worden om te kijken of hij geschikt was voor militaire dienst. Moeder 

Catharina keek wat verschrikt rond. Ze kon Jaap nergens vinden en kon de 

tijding ook niet overbrengen. Ze negeerde de oproep en dacht dat het allemaal 

niet zo‟n vaart zou lopen. Op het raadhuis was men toch op de hoogte van de 

verblijfplaats van haar zoon. Wat zaten die ambtenaren nu weer te zeuren. Ze 

overlegde nog met haar dochters, maar die wuifden deze oproep ook weg en 

vonden het een idiote toestand. 
 

Anders werd het toen een poos later de militaire politie langs kwam om zoon 

Jaap van huis op te halen! Dat was me een gebeurtenis. Heel Mijdrecht, waar 

het gezin inmiddels woonde, was uitgelopen. De buren probeerden de 

wetsdienaars weg te duwen. Ze werden voor gek verklaard en er werd ze 

toegeworpen of ze niets beters te doen hadden. Die jongen was hier helemaal 

niet te vinden, of ze dat niet wisten!! De politielui wees naar het opsporings-

bericht, dat zij hadden ontvangen en dus niets anders deden, dan hun plicht.   

 

De weduwe kwam onthutst tevoorschijn na al het tumult voor haar deur en 

deed uitleg. Wilden de wetsdienaren haar zoon echt hebben?? Dan kon ze triest 

melden, dat ze daarvoor 6 jaar te laat waren. De jongen had een andere 

verblijfplaats. Hij lag op het kerkhof na een overlijden op 12-jarige leeftijd!! 

 

Het onbekende en verre Groenland al in 1617 

door een Van der Helm bezocht… 
 

Zomaar een schipper uit Rotterdam, die reeds in 1617 kennis had gekregen 

van het bestaan van het (ei)land Groenland. Wat de grootte was? Dat was toen 

onbekend. Men had gehoord van een afschuwelijke koude, die in dat 

onherbergzame oord heerste. Vanaf de 14
e
 eeuw was Denemarken officiëel de 

baas in Groenland. Er woonden vreemde mensen, eskimo‟s genaamd. De 

geografische kaarten wisten Groenland nauwelijks te localiseren. Er was een 

goede vaarkunst vereist om dat onbekende land te bereiken. Zeekaarten 

bestonden er nog nauwelijks en eter vergelijking de VOC was pas een 10-tal 

jaren opgericht. En toch ging onze Rotterdamse Frank Adriaansz van der Helm 

op reis! Een pionier! Die zijn vrouw Engeltje Michiels thuis achter liet en met 

een groepjes lieden het ruime sop koos. Was het om de walvissen te doen? Het 
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was in ieder geval een zware reis in onbekende regionen. De kans op een 

behouden vaart was gering. De kans op een goede thuiskomst evenmin.  

 

Wat weten we van Frank… 

 

Frank van der Helm is rond 1580 geboren als zoon van Adriaan van der Helm 

en Wijntje van Nes. Toen hij op reis ging was zijn vader, een koekenbakker uit 

Delft-  kort ervoor overleden. Frank stond bekend als een goede schipper, maar 

er werden veel vragen gesteld, waarom hij zo‟n onderneming aanging. Wat 

wilde hij bereiken en van wie had hij het plan gekregen om naar dat oord te 

gaan?   

 

We komen geen berichten tegen in de archieven die ons kunnen vertellen of 

zijn reis een succes is geweest. Hoe hij aan zijn einde is gekomen weten we 

evenmin. Restte hem wellicht een zeemansgraf? In ieder geval ging hij voor 

het begin van de avontuurlijke reis in 1617 naar de Rotterdamse notaris Gerrit 

Jansz van Woerden om zijn echtgenote, Engeltje Michiels, alle denkbare 

machtigingen te geven. Eerder hadden ze elkaar al benoemd tot wederzijds 

erfgenaam. Duidelijk ging Frank weldoordacht op reis en calculeerde hij het 

risico van een ongeval in. Engelje was in 1617, 27 jaar oud en ze was moeder 

van de drie kinderen: Marietje, Barbara en Adriaan.  

Ze was een dochter van Michiel Tomasz en Elisabeth van der Smisse. Haar 

man, Frank,  moet een avonturier zijn geweest in hart en nieren. Ook Engeltje 

moet een dappere vrouw zijn geweest, die lange tijd zonder haar man kon, en 

de 3 kinderen alleen wist op te voeden. De financiële zaken werden door 

familieleden behartigd, daar er geen liggende gelden waren. De reis, was een 

beslissing, die vergaande gevolgen had. 

 

We zijn bang dat het triest is afgelopen met onze avonturier. In 1629 is er in 

de stukken sprake van de weduwe van Frank van der Helm. Ook horen we dat 

ze recht heeft op gelden, die haar man zou zijn toegevallen in verband met zijn 

reis. Het is een merkwaardig verhaal. Zolang geleden. Het geeft ons een 

inzicht in het leven van die tijd. De heldhaftigheid en de ondernemingslust om 

de wereld te verkennen.  

Engeltje trouwde in 1630 met Cornelis van Niekerken . Ze kochten in 1639 een 

graf in de Rotterdamse Sint Laurenskerk en overleed op 17 juni 1663 na een 

huwelijk van 33 jaar met Van Niekerken. 
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… in juni 2000 was een andere Van der Helm 

te Groenland! 

 

Als je een dergelijke acte leest, dan denk je met plezier terug aan dit koude 

land, waar de Natuur nog zo duidelijk aanwezig is. Zo‟n 400 jaar later zou ik 

(Uw hoofdredacteur) zelf 

vaste voet zetten op 

Groenland. Het was een 

grootse ervaring! 

 

In juni 2000 (Midzomer) 

had Uw 

Hoofdredacteur het 

genoegen om de Natuur 

van het mooie, stille  

Groenland te proeven. 

Een heel byzondere 

gebeurtenis. Op de foto, varend in een kajak met zwemvest bij een temperatuur 

van 10 graden boven nul. 

 

Niet via het water, maar met het vliegtuig. Het was een byzondere 

gewaarwording. Aan dit bezoek koester ik de prachtigste herinneringen. De 

ongerepte Natuur. Het was zomer, maar er lag overal nog –zij het dooiende- 

sneeuw. Nee, koud, was het niet. De temperatuur was  +10 graden en de 

eskimo‟s waren uitermate vriendelijk. Ik hoorde dat ze pas sinds 1930 contact 

hadden met de bewoonde wereld.  

 

Al die jaren leefden ze op zichzelf. Ze hadden een grote walvis gevangen, die 

ze bezig waren schoon te maken. Tsjonge, wat stonk dat dier! Je zag de 

natuurmens in zijn natuurlijke omgeving. Hier was geen commentaar op te 

leveren. Deze mensen visten om hun eigen voedsel te krijgen. Geen handel. 

Het water, waardoor ik met de kajak voer, was zó zuiver, dat je enkele meters 

diep naar de bodem kon kijken, wanneer je dichtbij de kust voer. Dat was 

onvergetelijk en dat allemaal 400 jaar nadat Frank van der Helm de reis naar 

Groenland heeft gemaakt. Of hij er ook geweest is? Dat weten we niet. Wat hij 

gezien heeft evenmin. Wel weten we, dat ik veilig thuiskwam en hij niet! 
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EEUWENLANG EEN HUIS VOL KINDEREN 
 

Terwijl de huizen groter worden, neemt het aantal inwoners onder het dak 

fors af. Gezinnen van Nederlanders bestaan heden gemiddeld naast een man en 

een vrouw uit twee of drie kinderen. Dat is enkele generatiën geleden wel 

anders geweest. Gezinnen telden meestal rond de 10 kinderen, maar 12, 14 of 

nog meer zijn zeker geen uitzonderingen. Het gezin met de meeste kinderen 

kunnen we niet à la minute uit de computer toveren, maar dat record aantal 

staat boven de 20. Dat zal geweest zijn tot vóór de Tweede Wereldoorlog. 

Daarna werd het kinderaantal minder. Ook in de stad was de kinderschare al 

behoorlijk kleiner in aantal, dan op het platteland. Mensen, die geleerd hadden 

wisten ook beter de technieken om het kindertal te beperken, dan mensen uit 

de vrije Natuur. Moeder de vrouw vergeleek haar buik wel eens met een 

herberg: hij is altijd vol, er gaat er wel eens een weg, maar dan komt een ander 

er voor in de plaats. 

 

Grote gezinnen betekende: veel delen! Dat is een eigenschap, die in de rest 

van het leven goed van pas kwam. Aan de andere kant, kon het ook jalousie 

met zich meebrengen. Het oudste kind kreeg nieuwe kleren, vervolgens 

werden ze doorgegeven aan de volgende. Tenzij eerder versleten, dan kreeg je 

misschien van een ander wat kleren. Een groot gezin kon alles gebruiken!  

 

De opvoeding was niet zo moeilijk als men zou denken. De oudste kinderen 

voedden de jongeren op. Goed voorbeeld, deed goed volgen. Had je de eerste 

kinderen eenmaal een goede opvoeding gegeven, dan volgde de rest van zelf 

wel. Met een schare van 15 stuks, krijg je wel een leeftijdsverschil tussen de 

oudste en de jongste. Het kon dus voorkomen, dat de oudste kinderen al 

uithuizig waren, toen de jongste werd geboren. In enkele gevallen waren 

moeder en oudste dochter nog gelijkertijd zwanger.  

De saamhorigheid was groot. Samen spelletjes spelen. Het huis was altijd vol, 

maar ook buiten was het druk met spelende kinderen. Een kind was sociaal 

geborgen van de wieg tot het graf. Er waren altijd voldoende familieleden, die 

elkaar trouw opzochten. De familie was groot, maar niet altijd één met elkaar!!  

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 

 

In een door techniek veranderende wereld, 

zien we om ons heen steeds meer eenzamen 

en ouderen, die geen raad weten met de 

wereld, die niet meer als de hunne kan 

worden beschouwd. Alles wat vertrouwd 

was, is verdwenen of is aan het verdwijnen. 

Het leven is nooit een eenvoudige opgave 

geweest. Oud worden is een kunst! Het is 

een kunst om je te moeten neerleggen bij het 

afwezig zijn van de kinderen, die je hebt 

grootgebracht.  Het is deze tijd. Een tijd, die 

mensen alleen nog kan binden middels 

techniek en middels geld. Vanaf deze plaats 

is reeds zo vaak verkondigd, dat toegeef-

lijkheid en geld, niet gelukkig maken.  

Het Kerstverhaal laat ons getuige 

zijn van de geboorte van Christus, het 

Licht. Het Licht in de duisternis. Het licht, 

dat eenzaam brandt op een kaarsje en af en 

toe neigt uit te gaan. Af en toe lijkt het de 

moed te laten zakken. Af en toe lijkt het het 

einde te voelen naderen. Eenzaam strijdt de 

vlam voor zijn bestaan tot het op is. Eenzaam 

is het gevecht van het Licht op de duisternis, 

tot het volbracht is.Bij de geboorte van het 

Licht te Bethlehem waren alleen vader en 

moeder aanwezig. De geboorte vond plaats 

in een stal te midden van de dieren. Van 

overige familieleden ontbrak ieder spoor. 

Ooms noch tantes zijn er te ontdekken. De 

familie is beperkt tot het gezin. Het zijn 

onbekenden, de herders, die het Licht 

verwelkomen op deze aarde. Het zijn 

onbekenden, de Wijzen uit het oosten, die 

Hem eer komen bewijzen. De blijde 

geboorte van het Licht was slechts voor 

weinigen zichtbaar. Licht wordt vaak pas 

opgemerkt, wanneer het niet meer schijnt, 

wanneer het niet meer onder ons is. Dan 

pas durft men te zeggen: we missen het 

Licht, dat onder ons heeft gewoond! 

Geldt zulks ook niet voor eenzame 

mensen, zo kunnen we onszelf gedurfd 

afvragen, wiens afwezigheid pas opvalt 

als ze niet meer onder ons zijn? 

 Bij de geboorte van het Licht 

was er nergens plaats. Een onopge-

merkte plaats als een herberg was de 

plek voor de geboorte van het Licht. 

Nergens anders kon de nabijheid van 

het Licht beter aanvaardt worden. Hij 

kwam alleen op de wereld en ging ook 

alleen weer weg. Ondertussen moest Hij 

het alleen ook allemaal doen. Bij het 

uitzoeken van Zijn vrienden had het 

Licht weinig succes: Petrus verloo-

chende Hem, Thomas ontkende Hem, 

Judas verraadde Hem. Het niet hebben 

van vrienden maakt alleen en eenzaam. 

Eenzaamheid leert mensen zich te keren 

tot hun Schepper. Tot hun Vader, die in 

de hemelen is. Hoe moeilijk is het niet 

om een dergelijke weg te moeten gaan? 

Verlaten te zijn van de mensen. In alle 

eenzaamheid je weg te moeten kiezen, 

die leidt tot het einde. Die leidt tot het 

moment, dat het licht wordt gedoofd. 

Pas dan kan met zeggen: wat is het don-

ker!. Velen onder ons, zijn eenzaam. Er 

zijn op deze wereld zo veel mensen, die 

niet begrepen worden. Zelfs is het 

mogelijk niet begrepen te worden door 

familie. Hoe goed je ook doet, maar je 

wordt niet gehoord. Wanneer er sprake 

is van afgunst, dempt dat het gehoor. 

Het Licht is nu geboren! De dagen gaan 

lengen! Komt mensen, komt allen teza-

men om het Licht te laten branden! La-

ten we er dankbaar voor zijn!  

Christus natus est ! Venite adoremus !  
Een Zalig en Vredig Kerstmis gewenst! 



 

…Schitterend zoals U geschreven hebt over de geestelijke stand binnen onze 

familie. Ik geloof, dat iedereen vroeger wel een heeroom of een tantezuster 

had. Hoe snel is dat allemaal veranderd! We leven momenteel werkelijk in een 

heel andere tijd. De TV brengt ons beelden, die we vroeger hoorden van een 

missionaris. Zo ging dat. Een avondje dia‟s kijken. Ik kan het me nog goed 

heugen… 

 

Mirjam van der Helm uit Tilburg 

 

…Het verhaal over Zr Dorothea vond ik erg aangrijpend. Wat heeft de non 

toch veel gedaan aan wat we nu zouden noemen ontwikkelingswerk. Een non 

voor de klas op de Antillen. Zo ging dat, eigenlijk nog niet eens zo lang 

geleden. Het was een mooie vorm van ontwikkelingshulp. Met de daad hulp 

bieden is toch zo anders dan geld geven aan een corrupte club.. 

 

Petra van der Meer-Van der Helm te Leiden 

 

…Ik wist niet dat VDH-en zulke ontdekkingsreizigers waren. Dat er al eentje 

een poging heeft gedaan om het verre Groenland te bezoeken in 1617 is een 

echt staaltje van ondernemingsgeest! De VDH-en, die ik ken zijn tamelijk 

honkvast, hoewel er ook wel enkelen zijn, die naar Canada zijn geëmigreerd.. 

 

Niels van der Helm te Delft. 

 

..Toen we op de afgelopen reünie iedereen een theelepeltje met het VDH-

wapen erop gaven, was dat een enorm succes! Er waren VDH-en bij, die het 

wapen voor het eerst zagen. En nu koesteren ze hun theelepeltje. Ik heb enkele 

mensen naar je toe verwezen, zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt... Leuk, toch! 

 

Rick van der Helm te Waddinxveen 

 

… Schitterend, dat boek over de Laakmolen. Machtig mooi, dat jouw opa daar 

heeft gewoond. Het is duidelijk een historisch monument. Knap hoor dat je al 

die informatie hebt weten te vinden!! Zelf heb ik vroeger in de Stuwstraat 

gewoond. Mijn moeder sprak wel eens over de molenaarsvrouw, die in de 

Majellakerk zat en ik ken ook wel een paar kinderen, die daar zijn 

geboren…Nu ben ik zelf getrouwd met een VDH!… 

Bets van der Helm-Bekkers 

EIGEN MENING 
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HELM-NIEUWS 

STOPT! 

  
,,Vroeg of 

laat doet bij 

een ieder van 

ons zich het 

nuchtere feit 

voor, dat we 

afscheid 

moeten 

nemen. 

Vandaag 

richt ik me 

persoonlijk 

tot U. Ik 

voel, dat dit moment van 

afscheid nemen voor mij 

genaderd is. Na 25 jaar trouw en 

gedienstig, ons familieblad 

HELM-NIEUWS met veel 

plezier alleen te hebben 

verzorgd, is het thans mijn 

droeve plicht U mede te delen, 

dat ik besloten heb, dat er een 

punt gezet gaat worden achter 

mijn activiteiten als Uw 

hoofdredac-teur.  Dit betekent, 

dat ons 

geliefde blad 

zijn laatste 

jaargang in 

gaat.  

Het nummer 

100 zal het 

laatste 

nummer 

zijn. Ik 

begrijp 

maar al te 

goed, dat een 

dergelijke mededeling bij U allen 

hard  aankomt en zeer doet.”  



,,Het verkondigen van deze weloverwogen boodschap is moeilijk voor mij. Ik 

geef me er terdege rekenschap van dat ik met velen van U een hechte, intense 

en soms jarenlange band heb opgebouwd. Deze relatie is immer wederzijds 

geweest. Zo velen van U heb ik persoonlijk mogen ontmoeten. Bij zo velen 

ben ik langs geweest. Ik heb bij U gegeten en gedronken. Ik koester aan U 

allen zulke diepe en warme gevoelens, dat ik momenteel alleen kan zeggen:  

wat was het een mooie tijd! We hebben ons best gedaan! Bewaar de gevoelens, 

die we deelden! Uit die herinnering kunnen we moedig bouwen aan een mooie 

verdere toekomst. Helm-Nieuws staat bekend als blad met een opvallend hoog 

aantal lezers en ook byzonder trouwe lezers, die ik nu achterlaat. Mijn hart 

gaat naar U uit… Het afscheid is een gebeurtenis, die me vult met diepe 

gevoelens van weemoed. Ik blijf denken aan alle mensen van goede wil. 

Ik draag Uw gevoelens bij me. Maar toch, wil ik op dit moment hierbij 

volstaan met deze nuchtere en simpele mededeling. In de komende nummers 

zal ik proberen meer te vertellen over mijn besluit. Heel kort mag ik U zeggen: 

het is goed zo! We gaan uiteen zonder elkaar te verlaten. Ik dank U uit de 

grond van mijn hart voor het vertrouwen, warmte, medeleven en liefde, die U 

mij gegeven hebt. Zonder dat was het schier onmogelijk een dergelijke taak te 

volbrengen. Ik dank U intens voor alle 25 jaar, die we samen waren. ” 

 

OUDERS: ,,OOK WIJ WAREN 

NIET OP DE HOOGTE!”  
“Onze zoon heeft deze moeilijke beslissing 

volledig op eigen houtje genomen, zonder dat 

er ook maar iemand in is gekend. Mijn man en 

ik zijn kort voor het drukken van dit nummer 

van Helm-Nieuws op de hoogte gesteld van het 

stoppen van het blad. Het doet ons ontzettend 

veel pijn, dat we afscheid moeten nemen van 

een blad, dat altijd centraal stond in ons 

huisgezin. Er werd zo vaak over gesproken. 

Veel mensen beseffen niet, dat hij in zijn eentje 

Helm-Nieuws al die jaren verzorgde: een hele 

grote klus! Ik vind het werkelijk een groot 

compliment waardig! Ik bedank mijn zoon. 

*vader Frans van der Helm (1926) 

 

Ik heb nooit geweten, waar hij altijd al die informatie vandaan haalde. Maar 

telkens weer zagen we hoe afwisselend het blad was gevuld. Ik weet zeker, dat 

iedereen het blad zal gaan missen. Het is nu haast nog niet te geloven. Vele 
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generatiën zijn opgevoed met Helm-Nieuws. Opvallend en tragisch is wel, dat 

25 jaar lang de familie, die het dichtst bij hem stond, nog nooit een enthousiast 

woord tot mijn zoon heeft gericht. ,,Mijn zoon is altijd erg harmonisch van 

aard en altijd dol op de familie”, weet moeder Elisabeth van der Helm-Grent 

(1925) te vertellen. Dat zijn ooms en tantes, neefjes, nichtjes, hem zo weinig 

hebben gewaardeerd, vond hij wel pijnlijk”. .  
 

Altijd voorbeeldig Voorwoord… 
 

,,De laatste tijd werd hij alom geprezen om 

zijn Voorwoord, dat men vaak zag als een 

toestand in de wereld voorzien van een ethisch 

sausje. Hij sprak daarbij graag over de 

schadelijke gevolgen van de moderne 

consumptiemaatschappij en de jalousie die dat 

met zich meebracht bij de medemensen. Zijn 

boodschap was altijd duidelijk: de familie 

stond boven aan, vooral ouderen, eenzamen, gehandicapten  enz. Eveneens 

kwam hij op voor verdwaalden en andere kwetsbaren. Deze hedonistische 

samenleving, waarin onze jeugd opgroeit, ziet hij als een gevaar voor de 

harmonie in ons dierbare vaderland. Voor hem telt en weegt altijd iedere VDH 

even zwaar! Geleerd óf ongeletterd, geld of geen geld; zelfs voor mensen, die 

hem afwezen, bleef hij de deur openhouden. Iedereen was altijd welkom voor 

een opbeurend gesprek. Van der Helm-en met allerlei soort van problemen 

wisten zijn telefoonnummer uit zijn hoofd. Ze wisten zijn deur te vinden. Hij is 

een vechter tegen alle onrecht, dat mensen elkaar aan konden doen. Mensen 

kunnen elkaar op zo‟n ongelooflijke manier kwetsen door stelselmatig vast te 

houden aan historische onwaarheden. Hij heeft dan ook een enkeling 

bijgestaan, die dapper vocht voor eerherstel. Mijn zoon is iemand, die zich het 

beste thuis voelt als een bescheiden meedenker op de achtergrond. Lezen met 

een boekske in een hoekske. Opvallend is altijd geweest, dat hij weigerde 

aandacht aan zichzelf te besteden in Helm-Nieuws, ook al is daar van diverse 

zijde op aangedrongen. Door veel lezers en lezeressen werd hij op handen 

gedragen. Hij cijferde zichzelf altijd weg. Dat hij zich in dit nummer 

rechtstreeks tot zijn lezers wendt is een uitzondering, die in al die 25 jaar nog 

nimmer is voortgekomen. De jongen is zo bescheiden en wordt zo slecht 

begrepen! Het stoppen met Helm-Nieuws is zeker een vreselijke tijding, maar 

we kunnen niet anders dan zijn wensen accepteren en  respecteren.”    
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UITZOEKEN STAMBOOM EEN GROOTS WERK! 
 

In de afgelopen jaren is Van der Helm actief geweest met het uitzoeken van 

de diverse stambomen van de familie Van der Helm. De oudste generatie van 

zijn eigen stamboom verscheen in het jubileumjaar 2000. Daarin werd het 

ontstaan van de familie Van der Helm beschreven, waarbij de geboorte van de 

eerst bekende voorvader geschat werd op 1500. Deze activiteiten vergden veel 

bezoeken aan de diverse archieven, waar hij vele uren zoek- en speurwerk 

heeft doorgebracht en aangenaam gezelschap was voor de medebezoekers, die 

hij waar hij kon met raad en daad bijstond. Vooral zijn kennis van het oud 

schrift alsmede de historische omgeving, waarin een bepaalde familie leefde, 

maakte hem tot een geliefd aanspreekpunt om bij ten rade te gaan, aldus de 

studiezaalbeheerder van het Nationaal Archief. 

  

De complete encyclopédie telt ongeveer 2000 bladzijden en is gelukkig aan de 

meeste archieven ter beschikking gesteld om te worden geraadpleegd door 

genealogen. In sommige archieven, zoals het Haags Gemeentearchief, is dit 

zéér gerespecteerde werk apart ingebonden in drie kloeke delen. Andere 

archieven hebben de boeken op een andere wijze weten te waarderen en aan te 

bieden. 

Met het uitzoeken van de stamboom is rond 1975 een begin gemaakt. De eerste 

resultaten werden geopenbaard in deel I van de encylopédie, welke in 1996 

verscheen, nadat in 1995 een complete genealogie in boekvorm was 

verschenen van zijn moeders familie Grent. Dit eerste werk, staat vooral 

bekend onder het Grentenboek. Zeer veel waarde hechtte Van der Helm aan 

het aankleden van de stamboom. Daarmee bedoelde hij, dat het niet alleen van 

belang was om de wetenschappelijk correcte afstamming weer te geven, maar 

ook de beschrijving van karakters, gebeurtenissen en anecdotes zoveel 

mogelijk vast te leggen. Het Grentenboek, maar in het byzonder ook deel 5 van 

de Encyclopédie zijn daarom ook zeer intrek bij historici, die een beeld willen 

hebben van de tijd, waarin de familie leefde. Weldoordacht bestond deel 5, dat 

in het jubileumjaar 2000 verscheen uit 200 bladzijden. Deze symboliek, was 

kenmerkend voor Van der Helm, die graag in zijn teksten een dubbele bodem 

aanbracht, waarmee hij tussen de regels meer schreef, dan op het eerste gezicht 

leek. Hiermee wist hij in Helm-Nieuws menigeen tot nadenken te stemmen.  

De verschillende delen van de Encyclopédie zijn nog steeds 

afzonderlijk te koop.  
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OOK BEKENDHEID DOOR ANDERE WERKEN! 
 
Onze Van der Helm is bij ons vooral bekend vanwege het schrijven van 

Helm-Nieuws en het publiceren van de stamboom in 8 delen. Minder 

bekend bij lezers van Helm-Nieuws zijn de vele historische en 

genealogisch publicaties en transcripties die hij heeft gemaakt. Zo is het 

hoofdgeld van Rijnland uit 1623 grotendeels door hem getranscribeerd 

en om niet over gedragen aan de meeste archieven in de regio. Ook 

heeft hij een aanzienlijke bijdrage geleverd voor nadere weten-

schappelijke arbeid door het bewerken van Tiende Penningen uit het 

jaar 1543. Door het vertalen van deze laatmiddeleeuwse belasting-

geschriften werd deze oude historische bron toegankelijk voor een groot 

aantal mensen, dat niet vertrouwd was met het oudschrift.  

De hoeveelheid van zijn bewerkingen zal niet ver afliggen van de 150 

boeken. Over boeken geschreven, kunnen we melden, dat in 2007 het 

boek ,,‟t Sluijsje (1580-1834), het onbekende Rijswijkse buurtschap bij 

Den Haag” voor veel publiciteit heeft gezorgd en zéér positief is 

ontvangen in de historische wereld. In 2008 volgde het boek ,,Rondom 

de Haagse Laakmolen”, waarin hij de ouderdom van de molen wist 

terug te brengen tot vóór 1459. Drs Schenk, directeur van het Haags 

Gemeentearchief stimuleerde hem om het boek uit te brengen toen hij 

zei: ,, Het onderzoek is zeer gedetailleerd en grondig. U geeft een 

uitvoerig historisch overzicht van de Laakmolen en alle facetten 

eromheen. Uw onderzoek is dan ook zeer de moeite waard als historisch 

document. We zien graag dat Uw onderzoek een plaats krijgt in het 

collectieve geheugen van Den Haag”.  In 2009 zal – deo volente- van 

zijn hand een historisch boek over het oude Nootdorp verschijnen. Een 

plaats, waar veel VDH-en vandaan zijn gekomen of nog steeds wonen. 

 

 

 
 

 

 

 

EEN HERINNERING AAN HELM-NIEUWS? 

 

WAT TE DENKEN VAN EEN BRIEVENOPENER,  

 

THEELEPELTJE, STIKKER OF SLEUTELHANGER 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

GEBOREN  
  

-Op 15 september is Rojan Alper te ‟s-Gravenhage geboren als zoon van Ömer 

Örs en Wendy Örs-Van der Helm. Op 26 december 2005 (bij ons Tweede 

Kerstdag) huwde het echtpaar te Alanya (Turkije). (deel 2) 

-Op 3 october zag Nick te Rijpwetering het levenslicht. Hij is een zoon van Jan 

(38) en Sandra (34) van der Helm-Akerboom. Nick is een kleinkind van Jan en 

Nellie van der Helm-Havik en Jan en Marianne Akerboom-Van Velzen. Nick 

woog 3520 gram. (deel 8) 

-Thomas Krijn is de naam van het eerste kind van Erik & Edmé de Leest - Van 

den Helm, die op 2 november te Apeldoorn werd geboren. Hij is een kleinkind 

van Joop en Carolone van den Helm-Berendsen. (deel 2) 

 

HUWELIJK(SJUBILEUM) 

 
-Op 6 september zijn Henno van der Helm (30) en Stefania Desogus (30) te 

Naaldwijk in het huwelijk getreden. Henno is een zoon vanHenk en Bea van 

der Helm-De Groot uit Honselersdijk. (deel 6) 

-Op Allerheiligen (1 november) 2008 vierden Piet (66) en Corry (64) van der 

Helm-Scholtes hun 40-jarige huwelijk te Erica samen met hun kinderen 

Maarten (39) en Heidi (37). Het echtpaar is afkomstig uit Leidschendam en 

naar het oosten verhuisd, waar Piet tuinder werd. (deel 6) 

 

OVERLIJDEN 
 

-Te Den Hoorn is op 9 october overleden Annie van der Helm in haar leven 

echtgenote van Jan van der Zalm en moeder van Erik, Michel en Arno. De te 

Delft geboren Annie is 67 jaar geworden. (deel 2) 

 

 

BURGERLIJKE STAND 
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VAN DER HELM IN 1651 BIJ STICHTING 

KAAP DE GOEDE HOOP 
 

 

In 1651 was het zover: de machtige Verenigde Oostindische Compagnie 

besloot definitief een verversingspost te realiseren halverwege de vaart op 

Indië. Dat hiervoor de Kaap werd gekozen is niet zo verwonderlijk, wanneer 

we weten, dat ook de Portugezen daar hun rustpost hadden in hun reizen naar 

Indië in de 15
e
 en 16

e
 eeuw. Ook de vermaarde Portugese ontdekkingsreiziger 

Vasco da Gama (1469-1524) en eerder Bartholomeus Diaz waren er langs 

gevaren. De Portugese koning Johan II besloot tot de naam Cabo de Boa 

Esperanca, dus Kaap de Goede Hoop. Eenmaal voorbij de Kaap dan had men 

een gevaarlijk stukje zeeweg afgelegd, want 

spoken kan het nog steeds ten zuiden van 

Afrika. 

 

Tussen het aandoen van de Kaap en het 

stichten van een definitieve handelspost was 

een grote stap. Er zouden plantages moeten 

worden aangelegd voor verse groente, die zo 

noodzakelijk was om gezond de lange 

zeereis te kunnen maken. Vanuit Holland 

werd besloten om de te Kuilenburg geboren 

Johan Anthonisz van Riebeeck >>> (1619-

1677) te vragen voor dit doel. Hij was al 

sinds 1639 werkzaam bij de VOC en had als 

scheeparts veel te maken gehad met de 

gevolgen van scheurbuik. Het bleek een goede zet. Van Riebeeck slaagde in 

zijn opzet. Toen Van Riebeeck in 1662 werd overgeplaatst naar Indië, bestond 

de Kaapkolonie uit ongeveer 130 man.  

 

Pieter van der Helm 

 

Eén van de leidinggevenden van de Kaapkolonie was Pieter van der Helm. 

Hij wordt reeds in 1651 door Van Riebeeck aangesteld als voorlopig secretaris 
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van de Politieke Raad. In de criminele en civiele rechtsrollen komen we zijn 

naam reeds tegen in 1651. Zijn rol is van korte duur. Op 9 december 1652 

hebben we voorlopig een laatste levensteken van hem kunnen vinden, toen hij 

wederom een acte ondertekende als secretaris in het Fort die Goede Hoop Hij 

kan worden beschouwd als één van de stichters van Zuid-Afrika. Het is zeker 

boeiend en van historische waarde te lezen wat hij allemaal voor lieden 

tegenkwam in het prille bestaan van de Kaap. Wanneer men van elkaar stal of 

ander ,,saeken van seer quade gevolge” had gepleegd, dan werden de 

delinquenten meestal in ,, d‟yzers” gehouden tot de retourvloot uit Indië kwam 

en ze mee konden gaan naar Holland. Van der Helm is geconfronteerd geweest 

met het ruwe bestaan van de oprichting van de kolonie.  

 

Wie was hij?… 

 

Helaas, hebben we zijn leven niet verder in kaart kunnen brengen dan het hier 

boven genoemde. De oude bronnen zijn niet bewaard gebleven of zijn niet 

beschikbaar in Nederland. Aanvankelijk werden we op een spoor gezet door 

een Pieter van der Helm, die in 1595 was geboren en woonachtig was te 

Rotterdam. Hij had een zoon Isaac, die op zijn 19
e
 in 1655 naar Indië vertrok. 

Ging hij zijn vader achterna was onze eerste gedachte? Pieter uit Rotterdam 

was bovendien een handelaar in zijden stoffen, zodat we weer een schakel 

hadden met de handel met de Oost. Verder was ook Van Riebeeck vanaf  1622 

naar het naburige Schiedam verhuisd, zodat ze wellicht gauw vertrouwd 

raakten met elkaar. Het moge immers duidelijk zijn dat de Pieter van der 

Helm, die mede de Kaap stichtte een vertrouweling was van Van Riebeeck en 

vandaar een invloedrijke bestuursfunctie kreeg. Deze Rotterdamse Pieter had 

en heeft de beste kaarten om identiek te zijn aan de Kaapse. Daarbij komt dat 

het tussenvoegsel bij de familienaam zowel in Rotterdam als op de Kaap 

afwisselend door elkaar wordt gebruikt. De ene keer van der en de andere keer 

van den Helm. Opvallend, maar niet doorslaggevend, is tevens dat het voor die 

tijd gebruikelijke patronym ontbreekt. Zowel bij de Rotterdamse als bij de 

Kaapse Van der Helm weten we niet wie de naam is van de vader. 

 

Bewijs geleverd? 
 

Een heleboel aanwijzingen, die er voor zouden pleiten dat we hier te maken 

hebben met dezelfde persoon. En toch, durven we deze Rotterdamse Pieter niet 

te vereenzelvigen met de Kaapse. De Rotterdamse Pieter zien we op 27 januari 
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1651 nog bij de Rotterdamse notaris verschijnen om een verklaring af te 

leggen, waarbij hij zijn leeftijd meldde van 56 jaar en zijn beroep als 

zijdeverkoper. De Dromedaris met Van Riebeeck aan boord vertrok –11 

maanden later- uit Texel op 24 december 1651 om vervolgens op 6 april 1652 

aan te meren voor de Kaap. Het is allemaal erg krap; maar theoretisch kan 

Pieter meegevaren zijn. Vooral omdat de Kaapse secretaris zo gauw weer 

verdwenen is uit de kolonie en dan wel weer opduikt te Rotterdam, stijgt de 

kans dat deze Pieter de medestichter van de Kaap zou zijn.  

Maar,… als we dan bedenken dat een Rotterdamse koopman slechts een paar 

jaar werkt voor de VOC in een zo‟n totaal ander beroep, dan lijkt dat de 

mogelijkheden ten negatieve te keren, dat we hier met één en dezelfde figuur te 

maken hebben. 

 

DE JONGSTE VDH-VADER IS 17 JAAR 
 

Toen onlangs in de krant verscheen dat te Peru in 1939 een meisje van 5 jaar 

en 7 maanden bevallen was van een baby, lijkt dat onwaarschijnlijk, zo niet 

biologisch onmogelijk te klinken. Wanneer Sean Stewart, een Engelse jongen 

van 11 jaar, in 1998 vader wordt van zijn zoontje Ben, die hij verwekte bij zijn 

buurmeisje van 15, dan zou dat biologisch wel eens kunnen kloppen.  

 

Pieter van der Helm 
 

Voor zover we hebben kunnen nagaan met de computer  is de jongste VDH-

vader 16 jaar, wanneer zijn 17-jarige vriendin in 1896 in verwachting blijkt te 

zijn. Ze heeft haar zwangerschap uitgezeten en was in october 1896 jarig, 

zodat ze 18 was toen ze beviel van hun zoon die de naam Aalbert kreeg en 

geboren werd op 3 december 1896. Vader Pieter was inmiddels ook jarig 

geweest en was 17 toen zijn kind geboren werd. De kinderen waren niet 

getrouwd, zodat Aalbert aanbankelijk de achternaam van zijn moeder kreeg en 

in den beginne als Aalbert Bos door het leven ging.  

Op 9 februari 1898 stapten Pieter en Geertruida te Rotterdam in het huwelijk 

en Aalbert werd bij dat huwelijk erkend door de vader, zodat hij de naam Van 

der Helm ging dragen. De 17-jarige Pieter was een zoon van de Berkelse smid 
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Paulus van der Helm (1845-1891) en Johanna van Vliet (1846-1923). De 

ouders van Geetruida waren Aalbert Bos en Hendrika Roebij. 

 

Wat is zijn achtergrond? 

 

Wanneer we lezen over de blijde –doch niet geplande- geboorte van dit kind, 

vragen we ons onwillekeurig af, hoe zo‟n jongen en zo‟n meisje op zo‟n jonge 

leeftijd konden vrijen. Zeiden hun ouders dan niks? Wezen zij niet op de 

verantwoording, die een dergelijke daad met zich meebracht?  

Het leven van Pieter is moeilijk te reconstrueren, maar aan de hand van enkele 

bronnen kunnen we een kleine, voorzichtige schets geven van zijn achtergrond.  

Vader en moeder Van der Helm-Van Vliet zijn beiden geboren te Berkel, doch 

besluiten kort na hun huwelijk in 1871 naar Charlois te trekken, waar Paulus 

werk heeft als smid. Charlois is in 1895 geannexeerd door Rotterdam en ligt in 

Zuid bij de Maashaven.  

Het gezin van de smid en zijn vrouw omvat 7 kinderen. Waarvan Pieter de 

vierde is. Wanneer in 1891 vader Paulus komt te overlijden op 46-jarige 

leeftijd, blijft moeder achter met de kinderen. Pieter is dan 12 jaar. Voor 

onderwijs is er weinig ruimte. De kinderen, waarvan de oudste net 19 is 

geworden moeten zoveel mogelijk zelf de kost verdienen. Ze zijn meer op 

straat dan thuis te vinden, waar alleen maar armoe en ellende wacht. Pieter kan 

het goed vinden met Leendert, de broer die 2 jaar jonger is. Boven hem heeft 

hij vooral zussen. Als jochies van 10 en 12 jaar halen ze schelmenstreken uit 

en maken de buurt van de Maashaven onveilig. 

 

Werk… 

 

De haven trekt en er moet geld worden verdiend. Moeder heeft het niet al te 

breed en iedere gulden, die binnenkomt is welkom en broodnodig. Pieter weet 

zich op jonge leeftijd te verhuren als pakhuisknecht. Niet bepaald de best 

betaalde baan, die er voorhanden was, doch er was weinig keus. In zijn 

puberteit verkeerde hij tussen de wilde havenarbeiders. Hij leerde dat er in die 

tijd alleen hard werken bestond en er weinig vreugde was als havenarbeider. 

Toen Pieter de 6 maanden oudere Geertruida leerde kennen begon hij spoedig 

aan de paringsdaad. Het gebeuren smaakte naar meer, doch de te verwachten  

zwangerschap bleef niet uit. Nog meer problemen waren er geboren. Nog meer 

zorgen voor het jonge koppel. Een 17-jarige vader met een 18-jarige moeder 
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zonder een goede boterham. Trouwen kon pas toen Pieter 18 werd. We zien 

hem dan ook op 9 februari 1898 in het huwelijk treden. Op zijn 20
e
 wordt het 

tweede kind geboren en een jaar later nummer drie. Op zijn 21
e
 moest de 

pakhuisknecht werken voor zijn gezin bestaande uit een vrouw en drie kleine 

kinderen. Met zijn jongere broertje Leendert verging het al even moeilijk. Hij 

had Pieter als voorbeeld genomen en verkeerde ook ras tussen het vrouwelijke 

schoon. Ook hij is op zijn 17
e
 vader geworden en enkele jaren later getrouwd. 

Pieter heeft weinig geluk gekend in zijn harde leven. Hij overleed op slechts 

29-jarige leeftijd en liet drie kinderen na, waarvan de oudste pas elf was. 

(deel 2) 

 

Eenvoudige afstamming van Pieter van der Helm: 

 

Pieter van der Helm (1879-1908) x Geertruida Bos (1879-1908) 

| 

Paulus van der Helm (1845-1891)x Johanna van Vliet (1846-1923) 

| 

Jacobus van der Helm(1812-1889)x Petronella Bras (geb 1815) 

| 

Pieter van der Helm (ca 1761-1821)x Gloria Verdoes (ca 1778-1854) 

| 

Arie van der Helm (ged 1721) x Grietje Meijer (ged 1723) 

| 

Claas van der Helm (1689-1765) x Marietje van der Back (ca 1691-1759) 

| 

Simon van der Helm (1659-1738) x Marietje van der Beek (ged ca 1655) 

| 

Arie van der Helm (ged 1629) x Baartje van der Vos (ged. ca 1633) 

| 

Simon van der Helm (ged ca 1590) x Gooltje Bon (ged ca 1598) 

| 

Cornelis van der Helm (ged 1561)  x Trijntje Cornelisse (ged ca 1564) 

| 

Willem van der Helm (ged 1525) 

 

De gegevens van deze familie zijn voor het grootste gedeelte terug te vinden in 

de delen 2 en 4 van de Encyclopédie van de Familie van der Helm. Voor 

aanschaf van (een deel van) de Encyclopédie zie de achterflap. De delen 2 en 4 

zijn nog voorradig 
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RITA VERDONK ONVANGT EERSTE EXEMPLAAR LAAKMOLEN! 

 

Niemand minder dan de oud-minister van Vreemdelingenzaken en oprichtster 

van Trots op Nederland, mevrouw Rita Verdonk nam alweer enige tijd 

geleden het eerste exemplaar in ontvangst van het boek van dhr F.J.A.M. van 

der Helm uit Den Haag, getiteld Rondom de Haagse laakmolen. De populaire 

Nootdorpse Rita was erg enthousiast over dit stukje regiogeschiedenis. 

,,Eigenlijk zou iedereen dit boek moeten lezen”, zei ze. En daaraan toevoegend 

,,vooral Uw eigen familie. Het is werkelijk van de gekken als een naast, 

dierbaar familielid zo‟n indrukwekkend werk zou durven negeren! Wat er in 

staat over de oude molenaar, Jan van der Helm, Uw grootvader, is werkelijk 

schitterend. Alles is van grote historische 

waarde. Ik hoop dat Uw lezers, dat 

beseffen!”.  

Ze wist tevens te melden, dat haar familie 

ook een familieblad heeft, waar ze allemaal 

ontzettend blij mee zijn. Maar toen ze 

hoorde wat wij aan snuisterijen allemaal te 

bieden hebben, was ze bijna sprakeloos. 

,,Als ik zie wat U allemaal doet aan leuke 

lepeltjes, brievenopeners –met een eigen 

familiewapen!- dan zou ik echt razend trots 

zijn op U! Laten allen Van der Helmen, toch 

gauw een lepeltje kopen. Het is hun 

familiewapen. Ik zou er zo 6 nemen!! Moet 

je zien, dadelijk met de Kerst. Allemaal 

koffie, krentenbrood en een lepeltje met een 

familiewapen! Wat zou ik trots zijn. 

Mevrouw Verdonk is een enthousiaste 

vrouw, die veel opheeft met de geschiedenis, zo laat ze ons weten. Ze vond het 

boek  -zoals de Haags gemeentearchivaris schreef- een must, een aanvulling op 

de Haagse historische canon en hoopt, dat ,,Uw familie eens begrijpt, hoe 

dankbaar ze moeten zijn met iemand van Uw caliber in hun midden. Waar 

zouden ze anders zijn. Wat doen ze zelf?”, denk ik dan wel eens.  

Het boek kan afgehaald worden bij Helm-Nieuws in Den Haag tegen betaling 

van € 20,- Verder middels storting van € 22,50 (incl porto) op giro 43.01.82. 

ALLERLEI 
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DAG SINTERKLAASJE,…. 

Marsepein, speculaas, taaitaai en niet te vergeten de chocoladeletters. We 

hebben vast allemaal wel wat lekkers gehad, al dan niet in onze schoen. Het 

smikkelen is begonnen, maar vaak zijn we tot in het volgend jaar bezig om de 

voorraad op te eten. Sinterklaas is voorbij en de Kerst staat voor de deur. Toch 

willen we hier nog even stilstaan bij het feest van de Goedheiligman. Het 

eeuwenoude feest, waarbij de kinderen getracteerd worden op allerlei lekkers 

en cadeaux. Wanneer kinderen ouder worden, dan begint de tijd van de 

surprises met de bijbehorende gedichten.  

 

Sleipnier 

Het feest van de Sint is terug te vinden bij onze Germaanse voorouders. Het 

behoort tot de feesten als Sint Maarten en de Kerst tot Germaanse feesten, die 

alles te maken hebben met de oogst, die binnengehaald werd. De koeien, die 

op stal gingen. De voorraad eten werd bekeken en onze voorouders, gingen de 

donkere en soms koude dagen in, wachtend op de geboorte van het licht. Bij 

het sintfeest zijn enkele attributen overgebleven uit de oude tijd. We denken 

daarbij in de eerste plaats aan het paard van Sinterklaas, dat eigenlijk Sleipnier 

voorstelt, het achtvoetige paard, waarop de Germaanse oppergod, Wodan. was 

gezeten. Het achtvoetige symboliseert dus: twee paarden in één. Inderdaad 

Wodan was de God van de krijgers, maar óók van de dichters. Hij 

vertegenwoordigde een oermannelijke kant (de krijg) in zich en de 

oervrouwelijke kant: het gedicht. Wodan komt oordelen over de kinderen. Het 

jaar is voorbij en kinderen die braaf zijn geweest krijgen wat extra‟s uit de 

binnengehaalde oogst. Een beetje bang maken hoort erbij in de donkere dagen 

bij de haard. Het kind leert wat te geven aan het paard om vervolgens wat terug 

te krijgen. Zo iets van Wie goed doet, goed ontmoet!.   

 

Runeletter 

In het Germaanse rune-„alfabet‟ werden de letters door Wodan gemaakt. Die 

letters kwamen de God goed van pas als God van de dichtkunst. In de vorm 

van een banket- of chocoladeletter herdenken we Wodan. Vervolgens werd op 

dichterlijke wijze een vermanende vinger opgestoken. De zwarte ziel 

(symbolisch te vinden in Zwarte Piet) werd weer zuiver. De zonden verdwenen 

en op deze wijze kon men zuiver en rein de Gewijde Nachten -in het Duits 

Weihnachten geheten- tegemoet gaan! Zuiver en rein open staan voor het licht! 

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

In dit jaar wordt in verschillende 

biologische, historisch, filosofische en 

godsdienstige kringen ruim aandacht 

besteed aan de evolutietheorie, waaraan 

men dan gemakshalve het verhaal van de 

schepping koppelt. 

 

Ofschoon het hele gebeuren eigenlijk niets 

anders is dan het morsen van letters en niets 

meer is dan ijdelheid des mensens, mogen 

we hier wel ons historische licht op deze 

kwestie laten schijnen, waarover vroeger 

nog nooit iemand heeft wakker gelegen. 

 

Vóór het verschijnen van het boek van Karel 

Darwin, getiteld Over de oorsprong der 

Soorten (1859), was er weinig beroering 

over de manier waarop de mensen op aarde 

waren gekomen. Zolang er mensen waren, 

hebben mensen zich afgevraagd, waar ze 

vandaan kwamen. Niet alleen hebben zij 

gezocht naar hun eigen oorsprong, maar 

ook die van de dieren, de bomen, de vissen 

en alle sterren die ze bij nacht zagen aan 

het hemels firmament.Wat een mens zag, 

probeerde hij te begrijpen of te verklaren. 

Of dat nu in Mesopotamië, Etiopië of in de 

Germaanse landen was. Men zag de bliksem 

en hoorde de donder. De mensen zagen de 

vernietiging door het geweld van de Natuur 

en zagen daarin hun falen om de Goden 

dienstbaar te zijn. Ze werd gestraft door de 

Goden. Dat was hun levensbeeld. Een 

levensbeeld, dat in de meeste godsdiensten 

bestaat. (voor de Germaanse godsdienst, die 

in de Edda beschreven staat,  zie bladzijde 

12 van dit Helm-Nieuws) Schepping, straf, 

verlossing, zaken waar de zoekende mens 

nog nimmer antwoord op heeft kunnen 

geven. Inderdaad het gaat om de zin van het 

leven. Wat is ons doel hier, waarom zijn 

we hier. Het is waar een godsdienst 

antwoord op weet te geven. Dat is een 

geloof, waarin een mens zich kan 

vinden. 

 

Het boek van Darwin, waarin 

gesproken wordt over de evolutie is een 

totaal ander soort boek. Het boek 

verteld over verschillende soorten 

wezens onder Gods wereld. Boeiend en 

logisch. Een neushoorn in Afrika zal 

zich door de weers- en leefomstandig-

heden anders gedragen dan in Vietnam 

of op Java. Het beest past zich aan. 

Zoals een mens, die ouder wordt en zijn 

tanden kwijt is,  zich aanpast door 

anders te gaan eten. Aanpassing vindt 

in de hele Natuur plaats. Een cactus 

groeit niet op de Zuidpool en een 

eskimo leeft niet in de Sahara. Op deze 

wijze is aller geordend. Mensen, die 

veel op blote voeten lopen, kunnen 

rekenen op hun eeltlaag. Draag je 

schoenen, dan is die ontwikkeling niet 

nodig. 

 

Het is geen kwestie of God het Heelal, 

de Aarde en de Mens heeft geschapen. 

Daarop kan zonder aarzelen ja worden 

geantwoord. De details, daarover zijn 

niet belangrijk. Of de aarde nu in zes 

dagen is geschapen of in 100, wat 

maakt dat uit! Laat men eerst eens 

zeggen wat er met een dag wordt 

bedoeld? Hoelang duurt een dag?  

Het lijkt ‟s mensen eigen om telkens een 

onderwerp te vinden om te strijden. De 

ene keer is het een stuk tekst; de andere 

keer een lap land. Dat zijn nu de voor 

ons allen,  ondoorgrondbare mensen      



 

…Ik vind het ontzettend jammer, dat U stopt met Helm-Nieuws. Echt, 

ontzettend jammer! Er waren altijd zoveel afwisselende en boeiende verhalen 

in Uw blad. Ik dank U voor alle tijd, die U eraan hebt besteed… 

 

H.M.J van der Helm-Dils te Geldrop 

 

.. Wat een vreselijke tijding! Ik kan het dan ook niet geloven, dat je stopt met 

Helm-Nieuws. Ik wil een klemmend beroep op je doen toch vooral door te 

gaan. Wellicht halfjaarlijks. Laat het alsjeblieft niet waar zijn! 

 

Freek van der Helm te Amsterdam 

 

… Met veel plezier hebben we Helm-Nieuws vanaf het begin gelezen. Daarbij 

er nooit aan gedacht, dat er eens een einde aan kon komen! Ja, voor ons is het 

jammer. We zullen het blad ontzettend missen. Maar het is jouw keuze en die 

respecteren we. 25 Jaar alleen zo‟n blad verzorgen vind ik echt een 

compliment waard! 

 

Fam. Theo en Jeanet van der Helm te Honselersdijk 

 

…Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel! Dit kwam volslagen 

onverwacht. We begrijpen dat er geen weg terug is. We danken je voor al het 

grondige onderzoek en de mooie publicaties. Fantastisch!… 

 

Wouter van der Helm te ‟s-Gravenhage 

 

…We danken je voor de lange tijd dat je Helm-Nieuws hebt verzorgd. Je hebt 

er altijd veel tijd in gestoken en dat was duidelijk merkbaar.  

 

Tante Corrie en ome Leo te Zoetermeer 

 

…U hebt altijd zoveel gedaan voor de familie. Als ik eens zie hoe schitterend 

U de familie hebt uitgezocht. Een familiestamboom die in veel gevallen 

teruggaat tot 1490. Dat alleen is al een felicitatie waard! Daarnaast hebt U 

lepeltjes, horloges, stikkers enz voor ons gemaakt. Deze kant van de familie is 

U erg dankbaar! Ik wens U het allerbeste in Uw verdere leven. 

 

Janneke van der Helm te Rotterdam 

EIGEN MENING 
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LIJKSCHOUWING OP VAN DER HELM 

WATERINGSE PIETER STIERF 1764 

Wanneer vandaag mensen of kinderen op verdachte wijze om het leven 

komen, dan vindt er vaak een buurtonderzoek plaats om gegevens te krijgen 

over het betrokken gezin. Er wordt gekeken of er geen boosaardige stiefvader 

was, die de kinderen misbruikte. Opvallend is dat bepaalde mensen altijd meer 

als verdachte worden gezien, dan anderen. Bij onderzoek van politie-agenten 

en andere dienaren van justitie, lijkt vaak te maken te zijn van tunnelvisie, 

d.w.z. men heeft een bepaalde zienswijze over de gebeurtenis in het hoofd en 

de dienders doen alles om deze visie hard te maken, zonder open te staan voor 

andere inzichten. Op deze wijze is er diverse malen aantoonbaar gedwaald. 

Met grote vreze gaat de Nederlander ervan uit, hoe betrouwbaar de politie 

welis en wij zouden er in Helm-Nieuws aan toe willen voegen, hoe was dat 

vroeger? 

 

Simon van der Helm en zijn gezin… 

 

Op 25 september 1718 werd Simon Ariensz van der Helm te Bergschenhoek 

gedoopt als zoon van Arie Simonsz van der Helm en Maartje Cornelisse van 

Leeuwen, die in 1715 te Zoetermeer waren getrouwd. Toen Simon 23 was 

kreeg hij verkering met een meisje uit het oude dorp Hillegersberg niet ver van 

Rotterdam. De twee konden het goed vinden met elkaar. De vrouw luisterde 

naar de naam Hillegonda Claasse Diederik en werd in het dagelijks leven 

gewoon Hilletje genoemd. Hun amoureuze avontuur resulteerde in een 

huwelijk, dat op een zondag in de winter van 1743 te Hillegersberg plaatsvond. 

Inderdaad, Hillegersberg, ook toen werd het huwelijk voltrokken in de plaats 

waaruit de vrouw afkomstig was. Simon en Hilletje waren vanouds 

Nederlands-Hervormd en ook hun kinderen zouden ze in dat geloof opvoeden. 

Van het echtpaar kreeg zijn ons negen kinderen bekend: Arie (1743), Claas 

(1745), Lena (1748), Marietje (1751), Hendrik (1754), Pietertje (1755), 

Jannetje (1757), Pieter (1759) en Leendert (1762. De kinderen waren 

traditiegetrouw vernoemd naar hun verwanten. We tellen vijf zonen en drie 

dochters. Toen moeder Hilletje van het laatste kind beviel, was ze inmiddels 45 

jaar. Tussen 1751 en 1754 is het gezin naar Wateringen verhuisd, waar reeds 

andere familieleden woonde. De ware reden van de verhuizing had te maken 
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met het verkrijgen van een beter werkgever. Simon verdiende zijn loon met 

zijn handen. Hij moest aanpakken wat hij kon. Een deel van zijn leven is hij 

losarbeider geweest, een onzeker bestaan.  

 

Rondom het huis… 

 

Het leven van het gezin week weinig af van dat van andere families. In 

Wateringen speelden de kinderen met elkaar en met andere leeftijdgenootjes. 

Kinderen hebben grote invloed op elkaar. Wanneer je de eerste twee kinderen 

goed opvoedt, dan voeden de daarna komende kinderen elkaar voor een groot 

deel op. Kinderen apen elkaar na en ofschoon ze allemaal een eigen karakter 

hebben en een eigen willetje, kennen ze wel gauw de regels waaraan ze zich 

binnen het gezin moet houden. Zo ging dat bij Van der Helm ook. Het was een 

vreugde wanneer neefjes en nichtjes langskwamen, die nog allemaal in 

Hillegersberg en Bergschenhoek zaten. Omgekeerd was de pret groot wanneer 

ze daar mochten logeren. De neefjes en nichtjes leerden elkaar zo goed kennen, 

waardoor een aangename familieband werd geschapen, waar je je hele leven 

nog op terug kon vallen. 

 

Verdronken… 

 

Het was tijdens zo‟n gezellige zomerse dag, dat de kinderen volop aan het 

buitenspelen waren. Hoeveel het er waren en wat ze precies deden, dat 

vertellen de bronnen ons niet meer. Vast staat wel, dat na afloop van het 

gebeuren de 4-jarige Pieter van der Helm was verdwenen. Met man en macht 

werd er gezocht nar de dreumes. Iedereen is zo verdiept in het spel, dat ze het 

gemis van Pietje niet zo gauw was opgevallen. Maar zo opeens, was Pietje 

verdwenen. Schreeuwen en zoeken om te kijken waar hij toch zat. Even werd 

nog gedacht dat hij een spelletje speelde. Misschien had hij zich ergens 

verstopt? Helaas, kwam de harde werkelijkheid om de hoek kijken toen ze zijn 

lichaampje zagen drijven in de Wetering. Het halve dorp lief uit. Er werd 

geprobeerd hem op het droge te krijgen en ofschoon dat snel was gebeurd, 

bleek het jong geen enkel levensteken meer te geven. De ouders kwamen 

aangesneld en kregen de droeve tijding te horen. Ook de justitie kwam erbij. 

Had iemand Pietje misschien expres in het water gegooid?  Of was hij eerst 

geslagen alvorens in het water te zijn geraakt? Allemaal vragen, die de 

Wateringers bezighielden. De chirurg werd gehaald en ofschoon hij de dood 
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kon vaststellen, meende hij toch sporen te zien op het lijfje die niet gelijk op 

verdrinking duidde. De chirurg had zijn twijfels over de doodsoorzaak en de 

 

Deel van het onderzoeksrapport, zoals dat was opgesteld door de chirurg op 

verzoek van de baljuw van Wateringen.(familie-archief Van der Lely 7 NA Den 

Haag toegang 3.20.83) 
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baljuw kwam er aan te pas om toestemming te geven voor een lijkschouwing. 

Voor de ouders was het een drama om mee te maken. Het verdriet om het 

verlies van hun Pietje werd nu gevolgd door insinuaties alsof er met het kind 

iets vreemds was gebeurd. Niet noodzakelijk door de ouders, maar wellicht 

door anderen. Het was het gesprek van de dag in Wateringen. 

 

De uitslag… 

 

Nauwgezet verrichtte de chirurg de werkzaamheden volgens de beste 

wetenschappelijke inzichten van die tijd. Op 22 mei 1764 was de levensklok 

van Pietje van der Helm gestopt. De welgeboren mannen van Wateringen in de 

persoon van Marcelis van Horst en Pieter Verhoorn hadden op verzoek van 

baljuw Adrianus van der Lely, chirurgijn Kraakman verzocht het kinderlijkje 

te onderzoeken op de doodsoorzaak. Het verslag maakt melding van het 

oordeel dat het lighaam is int water gestickt en oversulcke het water de 

oorsaek des doods. De jongen was in het water verdronken en dat had een 

vroegtijdig einde gemaakt aan zijn leven. 

 

Begrafenis… 

 

Nu het lijk was onderzocht, wat overigens gewoon plaatsvond in het ouderlijk 

huis, waarnaar het was vervoerd, kon het lichaam worden vrijgegeven voor de 

uitvaart. Het hoeft geen betoog, dat de belangstelling groot was. De ouders 

hadden het zwaar. Ze waren rond de 45 jaar oud en waren moeilijk te troosten. 

In ieder geval was de doodsoorzaak bekend. Er hoefde niemand met raadsels 

en speculaties rond te blijven lopen over de dood! 

 

(deel 2) 
 

 

 
 

 

 

 

 

EEN HERINNERING AAN HELM-NIEUWS? 

 

WAT TE DENKEN VAN EEN BRIEVENOPENER,  

 

THEELEPELTJE, STIKKER OF SLEUTELHANGER 
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Belangrijk is, dat we elkaar op de hoogte houden van byzondere 

gebeurtenissen. Geeft U daarom elke geboorte, overlijden of huwelijk door 

aan Helm-Nieuws! U helpt ons daarmee de stamboomgegevens actueel te 

houden! 

 

OVERLIJDEN 
 

-Op 14 februari is Johanna Maria (Joost) van der 

Helm op 83-jarige leeftijd overleden. Zij was bijna 

19 jaar weduwe van Paulus Stephanus Neerings. 

Doordat ze geen kinderen had, maar wel aardig 

vermogend was, hebben enkele familieleden de 

barmhartige taak op zich genomen om haar 

uitvaart te regelen en tegelijkertijd de financiële 

nalatenschap tot nul te reduceren. Andere 

familieleden werden in het ongewisse gelaten. Ze 

zijn van niets in kennis gesteld over enige ziekte 

van de patiënt. In de wereld lijkt het steeds 

gebruikelijker om schaamteloos gelden toe te 

eigenen., waarop je geen recht hebt. Joost is op 19 

februari te Schiedam gecremeerd, verlost van de 

aasgieren, die rondom haar heen vlogen en haar zo 

dringend bewogen om haar in een verpleegtehuis 

te krijgen. De gezonde Joost heeft zich hiertegen 

tot het laatst toe verzet, maar het ging haar wel ten 

koste van haar hart, waaraan ze uiteindelijk is 

bezweken. Haar goedgeefsheid en gulheid heeft ze 

met de dood moeten bekomen.  

In deze materialistische wereld, waarvan men van 

God is losgeslagen en geen respect meer heeft voor 

zijn familie, lijkt dit steeds normaler te worden. 

Mensen met een bescheiden vermogen, een mooie 

klok of een paar oude Perzische tapijten, wees, dus voorzichtig! Ja, het is 

betreurenswaardig, dat ook dát familie heet te zijn! Moraalloze mensen, die 

niets met de familie ophebben, doch slechts uitzijn op eigen gewin. (deel 6) 

BURGERLIJKE STAND 
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DANK, DANK, DANK LIEVE MENSEN! 

Het aankondigen van het stoppen van Helm-Nieuws in ons vorige nummer, 

heeft heel wat VDH-en in beweging gebracht. Het blad moet nauwelijks bij de 

abonnees op de mat zijn gevallen óf de telefoon begon bij mij al te rinkelen. 

Vele lieve Van der Helm-en hebben me verteld hoe ze het blad zouden missen. 

Hoe lang ze al lid waren van Helm-Nieuws en dat het toch wel een gek gevoel 

zou zijn wanneer het blad zomaar gaat ontbreken in hun huis. Het vertrouwde, 

je kon er zo van op aan. Dat was de strekking van een heleboel telefoontjes, 

die ik in de eerste dagen spontaan heb mogen ontvangen. Het was een 

byzondere gebeurtenis. Aan de ene kant voelden we aan beide kanten van de 

lijn het gemis, maar er was ontzettend veel begrip voor het feit, dat ik het na 25 

jaar een te zware belasting ben gaan vinden. Vele bellers hebben nooit 

geweten, dat ik het blad 25 jaar alléén heb gemaakt. Gewoon, gezellig in mijn 

uppie. Ja, beste mensen, de afgelopen Kerst was een byzondere Kerst. Voor U 

en voor mij. Ik zal het niet snel vergeten.  

 

Opvallend was ook het grote aantal mensen, dat dit jaar een Kerstkaart stuurde. 

Normaal is er een vaste groep van lezers en lezeressen van Helm-Nieuws, die 

altijd de moeite nemen om even een kaartje te sturen. Zoals gebruikelijk bij 

een wens, stuur je de wederpartij ook de beste wensen. Zo is dat in onze 

samenleving al een oud gebruik. Door de vele kaartjes dit jaar, kan het 

mogelijk zijn dat ik sommige mensen ben vergeten terug te schrijven. Bij 

dezen mijn verontschuldigingen.  U schreef ook in zulk grote getale! En 

zeker als er nog een hartverwarmende boodschap werd bijgeschreven, die een 

uitgebreid antwoord waardig was. 

 

Dan lieve, lieve, lieve mensen, wat stond mijn huis een paar weken lang vol 

met bossen bloemen, bloemboeketten en kerststukjes! Waaraan heb ik het 

allemaal te danken, was mijn gedachte. Ik heb altijd met veel plezier voor ons 

blad geschreven. Ik vond het fijn om onze familie te dienen. Een prachtig mooi 

blad te mogen maken, waarvan U zo massaal hebt genoten. Ik werd verlegen 

van dat alles! En dan die waardebonnen, boekenbonnen, flessen wijn en 

champagne,  best mensen, het is werkelijk ontroerend! Uw blijken van 

hartelijkheid hebben me ontzettend veel gedaan. Maar ook de mooie 

tekeningen, die ik van de jongere generatie heb gehad. En van teeners hun 
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zelfgemaakte muziek. Het is haast niet op te noemen, wat er allemaal is langs 

gebracht en is opgestuurd. Ik ben U allen zo ontzettend dankbaar. Er zijn geen 

woorden voor te vinden. Het is werkelijk,  een vreugde te merken dat er toch 

nog zulke mensen zijn! 

 

Lepeltje, brievenopener… 

 

Een enkele tip wil ik U geven, wanneer U me wat wilt schenken. Laten we 

elkaar wat geven. Een blijvende herinnering voor de familie Van der Helm. Ik 

heb nog de nodige lepeltjes en briefopeners. Rita Verdonk heeft in het vorige 

nummer al spontaan geüit :,,Als ik tot Uw familie hoorde, zou ik er ook zes 

bestellen, daar zou ik trots op zijn!” Inderdaad hebben veel Van der Helm-en 

haar oproep gevolgd. Maar nog niet genoeg. Lepeltje en brievenopener zijn 

voorzien van ons eigen familiewapen in kleur. Ik heb ze speciaal voor onze 

familie gemaakt en ze zijn dus zeer exclusief. Ouders geeft Uw kinderen een 

exclusief lepeltje. Kinderen geef jullie ouders een aandenken aan Helm-

Nieuws door een briefopener te schenken. Het familiewapen zal ons allen 

eeuwig binden. U en ik zullen door het wapen bij elkaar zijn. Voor beiden dus 

een mooi geschenk als herinnering, als verbondenheid! 

 

HOE HELM-NIEUWS BEGON  

Het blad begon eigenlijk door de stamboom. Nadat ik gevraagd had aan mijn 

opa of hij wist wie zijn vader en grootvader waren, ging ik verder. De eerste 

twee mensen kende hij. Toen ik vroeg naar zijn overgrootvader, wist hij het 

niet meer. Ik was toen 18. Het duurde nog enkele jaren voordat ik bij het 

Centraal Bureau voor Genealogie te gast was om eens wat verder te zoeken. 

Natuurlijk wist ik niets in die onderzoekswereld. Ik kwam maar met één vraag 

en hoopte die naam  te vinden. En ja, groot was de vreugde dat de 

overgrootvader van opa kon worden gevonden. Het ging hier om Theodorus 

(Dirk) van der Helm, die geboren was te Voorburg in 1796 en overleden te 

Stompwijk 1883. Hij huwde te Rozenburg (1824) met Barbara van Hoek 

(1804-1889).  Toen mijn opa destijds met mijn grote ontdekking werd 

geconfronteerd, was zijn reactie mager: ,,Dat wist ik toch, dat hij Dirk heette!”.  

Vanaf toen wist ik dat in mijn naaste omgeving weinig belangstelling bestond 

voor mijn onderzoekingen. Het duurde even, voordat ik het idee kreeg om een 
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familieblad te maken voor alle Van der Helmen. Ik had inmiddels zoveel leuke 

eenvoudige dingen gevonden in de diverse archieven, dat ik er graag andere 

familieleden deel van wilde laten uitmaken!  
 

Vanaf dat moment ben ik voorzichtig een blaadje gaan maken. Dat ging met 

plakken en knippen en daarna naar de drukker. HN-lezers van het eerste uur, 

die de oude blaadjes allemaal nog trots hebben bewaard, weten hoe ze eruit 

zagen. Wat zijn we vooruitgegaan en anderzijds, wat waren we tevreden met 

het blad van toen. Het regende nieuwe leden. Het ene familielid maakte 

reclame bij het andere. Hele gezinnen tegelijk wilden dolgraag worden 

geabonneerd op ons familieblad. Een leuke tijd. Altijd leuke reacties en bij 

veel mensen moest ik eens langskomen, omdat ze nog wat hele ouwe verhalen 

kenden. Op zo‟n manier werd de rubriek ,,Een oude VDH vertelt…” 

geschreven. Veel VDH-en zijn bij me langs geweest en omgekeerd. Contacten 

voor het leven zijn ontstaan en steeds verder verdiept.  

 

Helm-Nieuws is door de jaren heen wat presentatie behoorlijk veranderd. We 

denken aan de mooie gele kaft, die er in het jaar 2000 is bijgekomen. Maar in 

feite, is de inhoud van het blad nauwelijks gewijzigd. De formule was goed. 

Altijd dezelfde rubriek op dezelfde plaats. Na de Eigen Mening kwam op 

bladzijde 4 een groot historisch verhaal. Na de Burgerlijke Stand volgden dan 

kleinere verhalen. Soms historisch, maar vaak actueel. De laatste pagina was 

geweid aan de oude tijd of verdwenen plaatsen. 

Een kleine verandering heeft het voorwoord ondergaan. Het is tot ieders 

tevredenheid, eerder een commentaar geworden op de samenleving en de 

afkalving van de rol van de familie en het gezin. We hebben onze wereld werd 

individualistischer zien worden. De familieverbanden kwamen losser te staan! 

 

 

 

 

Er is een nieuw boek van mij in aantocht, dat gaat over de historie van 

Nootdorp. Dagenlang onderzoek geeft een mooie kijk van de mens in de 

Nootdorpse samenleving gedurende de 16
e
 tot de 18

e
 eeuw.  Het alledaagse 

leven in het agrarische Nootdorp! De mens in de herberg, tijdens het kaatsen, 

voor de rechte, het bijwonen van een boedelverkoop. Kortom het dagelijkse 

leven, vandaar de titel:Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800. 

ALLERLEI 
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DARWIN EN HET SCHEPPINGSVERHAAL UIT DE EDDA! 

Ieder oud volk heeft zijn eigen geschiedschrijving. Ze hebben vroeger met 

meer aandacht dan nu de hemel en de Natuur bestudeerd. Ze kwamen tot 

dezelfde conclusies. God heeft de wereld gemaakt. We spreken tegenwoordig 

graag over bijbel en koran, maar onze eigen voorouders hadden een andere 

heilig boek: de Edda. Er wordt geheel ten onrechte vaak door wetenschappers 

zo negatief over ons bloedeigen volk geschreven. Onbekend, maakt onbemind. 

Maar als Germanen onder elkaar mogen we wel even praten over de Edda met 

onze levensbepalende Goden Wodan en Donar, die bij de christianisering 

verplicht zijn verdwenen. 

 

Visioen van Wolva (3-6) 

Toen Imier in de prilste oertijd leefde bestond er geen zand, zee, golven, zelfs 

geen aarde of hemeldek. (4) Toen de aarde werd geschapen en de zee, begon 

ook de zon te schijnen en de stenen werden begroeid met groene look. (5) De 

zon werd de gezel van de maan, de sterren kregen hun stand aan de hemel. De 

maan wist nog niet wat voor kracht ze had over eb en vloed. (6) De radende 

Goden  ten rechtstoel gingen, de heilige Goden hielden toen raad: Ze maakten 

een nacht en een dag. De maan kreeg meerdere standen. De ochtend en avond 

werden gegeven. De mens mocht leren zijn jaren te tellen.  

Hierna volgt een opsomming van alle scheppingen, die de toenmalige mens 

niet kon verklaren. Naast de schepping is er ook ruimte voor verlossing. Het 

boek heeft veel te bieden 

 

De schepping(Grimmierslied 38) 

Uit Imiers lichaam werd de aarde geschapen en uit zijn bloed kwamen de 

zeeën voort. De bergen kwamen uit zijn beenderen en de bomen uit zijn haren. 

Zijn schedel was voorbestemd voor de schitterende hemel. Zo schiep hij (45) 

de Ygdrasil (=ikdrager=bewustzijn) als de eerste onder alle bomen, een ander 

der schepen, maar Wodan is onze ASA en zijn paard, Sliepnier, is het beste 

paard onder alle rossen, zoals Garm de oervader is van alle honden. 

Kijk mensen, zo bekeken onze voorouders de Goden. Ze kenden 

geen bijbel noch koran. Ze hadden hun Edda!  

UIT DE OUDE TIJD 
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VOORWOORD 
 

25 Jaar zijn in een razend snel tempo 

voorbij gevlogen. De eerste 10 jaar hebben 

we Helm-Nieuws met knip- en plakwerk in 

elkaar gezet. Daarna hebben we gebruik 

kunnen maken van de computer, die een 

prachtig tekstverwerkingsbestand heeft. De 

laatste jaren hebben we de tekst digitaal 

aan kunnen leveren bij de drukker. Alles 

wordt thans verstuurd via de kabel. 

Prachtige nieuwe ontwikkelingen!, maar…  

 

De techniek schrijdt in een ijltempo 

voorwaarts en de mens hobbelt gedwee 

achter deze ontwikkelingen aan. De mens 

gehoorzaamt braaf en luistert naar de 

techniek. Het lijkt wel of de mens zich laat 

leiden door de techniek. Is de techniek ons 

de baas aan het worden?  

De jonge generatie kan bepaalde technische 

veranderingen goed accepteren. Deze 

nieuwigheden veroveren spelenderwijs een 

eigen plaats in hun wereld. Zo gaat dat bij 

iedere nieuwe generatie. Ook wij hebben in 

het verleden, de auto geaccepteerd, het 

mobieltje soms aanvaard en misschien –of 

we willen of niet- moeten we dadelijk ook 

een chipkaart hebben bij het Openbaar 

Vervoer. Of we willen of niet! 

Waar het hier omgaat, is dat de mens 

slechts een beperkt aantal technische 

ontwikkelingen aan kan in zijn leven. 

Wanneer de ontwikkelingen te snel gaan, 

kan de oudere generatie het allemaal niet 

meer volgen. Mensen iets nieuws leren, 

betekent, dat ze ook vaak iets moeten 

afleren. Wanneer je dat vele malen in je 

leven moet doen, wordt het aanpassen 

steeds moeilijker. Het hoeft dan niet zo 

nodig meer! Het gevolg van deze snelle 

technische ontwikkelingen is een 

enorme  generatiekloof. Ouders kunnen 

hun kinderen niet óf slechts met moeite 

volgen. Het praten over schoolse dingen 

wordt steeds moeilijker. Kinderen zitten 

boven achter de PC en de ouders weten 

niet wat ze allemaal aan het doen zijn. 

De kinderen dreigen in een isolement te 

raken, maar de ouders ook, want die 

kunnen op hun werk de techniek amper 

bijhouden. 

De hollende technische ontwikkelingen 

hebben dan ook de dreigende wolk van 

eenzaamheid tot gevolg. Eenzaam met 

de techniek op de zolderkamer! (Waar 

zijn de spelende kinderen op straat 

gebleven? Tollen, straatvoetbal, tikker-

tje, touwtje springen, hinkelbaan?). 

De beweging van de dikker wordende 

kinderen en volwassenen, moet via de 

sportschool gebeuren. Waarom niet 

gewoon wat fietsen en wandelen met 

elkaar. 

Zo ook merk ik om me heen, dat de 

generatie van 40 en 50-ers steeds 

minder contact onderhoudt met hun 

naaste familieleden. Wie kent nog in 

zijn familie, de traditionele zondag-

middag, waarop de kinderen en 

kleinkinderen naar het ouderlijk huis 

gaan om gezellig met elkaar de laatste 

nieuwtjes uit te wisselen? De familie als 

sociaal vangnet dreigt te verdwijnen. 

Steeds meer zie je dat familie zich 

beperkt tot het eigen gezin. De contac-

ten met de oudere generatie staan op 

een laag pitje. Maar ook broers en 

zussen hebben steeds minder contact 

met elkaar. Het investeren in je eigen 

familie zal voor een ieder een zegen 

zijn. Dit vangnet is echt onmisbaar! 
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…Jammer dat we na 25 jaar HN moeten missen. We hebben vanaf het begin 

de ontwikkeling van het blad meegemaakt. Altijd keken we uit naar ons blad, 

dat altijd van hoge kwaliteit was. HN heeft ons een goed inzicht gegeven in 

onze familie. Ook is duidelijk geworden, dat er verschillende families bestaan 

met de naam Van der Helm. We zullen het leerzame blad node missen. Hulde 

aan de maker van Helm-Nieuws!.. 

Fam. Petra van Leeuwen-Van der Helm te Zoetermeer 

 

We zijn trots op onze familie; trots op U en trots op het familiewapen. Daarom 

wil ik graag 12 lepeltjes bestellen met het mooie wapen erop. We zullen het bij 

gelegenheden vol trots gebruiken!… 

Jan van der Helm te ‟s-Gravenhage 

 

…U kunt trots zijn op het blad, waar U ons 25 jaar lang van hebt laten 

genieten. We blijven trouw tot het laatste nummer! Dank, dank, dank! 

Michiel van der Helm te Pijnacker 

 

…Mijn ouders waren lid van HN. Toen zij overleden waren, heb ik het 

lidmaatschap overgenomen. Ook hun HN-nummers kwamen in mijn bezit. 

Zodoende heb ik alle nummers van Helm-Nieuws vanaf het eerste, prille 

begin! Een mooie collectie familiegeschiedenis, daarbij toegevoegd de 8 delen 

van de encyclopédie kan ik alle Van der Helm-en, die ik ken, plaatsen. Dank 

voor dit vele spit- en speurwerk!! 

Carla van der Helm te Hoofddorp 

 

…Stuurt U me enkele lepeltjes met ons wapen; ik heb geld overgemaakt… 

Jeroen van der Helm te Rotterdam 

 

Ongeveer tien jaar geleden heb ik ons familiewapen op een groot doek laten 

schilderen. Het doek hangt nu aan de schouw in de woonkamer. We krijgen 

vaak reacties of we van adel zijn enzo. Geduldig vertel ik de mensen dan over 

Helm-Nieuws. Steevast hoor ik dan: ik wou dat wij ook zo‟n familieclub 

hadden!….. Dan besef je opeens weer, hoe heerlijk het is om HN te hebben 

gehad. We zullen het blad erg missen… 

Wim van der Helm te Waddinxveen 

EIGEN MENING 
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UIT HET LEVEN VAN: 

DEURWAARDER THOMAS VDH 
  Secretaris van Blomersdijk, Beukelsdijk en Cool 

 
Inleiding 

 

 

We hebben in de afgelopen jaren een behoorlijk aantal stukjes van de grote 

legpuzzle van de diverse families Van der Helm op een verantwoorde wijze 

een plaatsje weten te geven. Dit is echter nog niet met alle families gelukt. Zo 

blijft de herkomst van Thomas van der Helm nog steeds een raadsel. De 

familie van de vooraanstaande Thomas bevindt zich aanvankelijk in de 

omgeving van Rotterdam en Delft. We moeten daarvoor terug naar de 16
e
 

eeuw. De naam Van der Helm is dan reeds bij de familie in gebruik. Deze Van 

der Helmen zien we trouwen met andere vooraanstaande bestuursfamilie, zoals 

Musch en Koesvelt. We willen in dit artikel benadrukken, dat geen enkel van 

onze lezers of lezeressen afstamt van deze chique familie. Ofschoon diepgaand 

onderzoek nog niet is verricht, is deze mooie aristocratische familie uitgestor-

ven in de 18
e
 eeuw. Een mooi genealogisch artikel ter afsluiting van 25 jaar 

Helm-Nieuws. 

 

Over Thomas… 

 

Thomas Elandsz van der Helm is geboren vóór 1620. In 1637 zien we hem 

werken als klerk op de secretarie van Rotterdam. Deze plaats heeft in 1596 de 

heerlijkheid Beukelsdijk, Blommersdijk en Cool aangekocht van Jacob van 

Almonde. Een heerlijkheid met ongeveer 400 huizen en een oppervlakte van 

een kleine 400 HA. Thomas was tot 1654 secretaris van deze heerlijkheid. In 

dat jaar droeg hij deze bestuursfunctie voor 950,- gulden over aan Adriaan den 

Adel onder voorwaarde, dat de Rotterdamse burgervader toestemming verleent 

aan deze overeenkomst. Het is duidelijk dat Cool thans tot het centrum van 

Rotterdam is uitgegroeid. In 1643 komen we deze Van der Helm reeds als 

secretaris tegen, wanneer hij geconfronteerd wordt met een akelig ongeval in 

zijn omgeving. Een jongen, luisterend naar de naam Jan Hijmansz, die 
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blikslager was in brouwerij ,,‟t Roode Anker”, komt in de brouwketel te vallen, 

die vol zat met kokende bier. De onfortuinlijke jongeman overlijdt kort daarna 

aan zijn zware brandwonden. Van der Helm legt hierover bij de Rotterdamse 

notaris Nicolaas Vogel een verklaring af. Overigens is Thomas van der Helm 

dan zelf ook nog jong en ongehuwd. 

 

Zijn eerste huwelijk komen we tegen in 1645, wanneer hij trouwt met de 

Rotterdamse Martijntje, een telg uit het geslacht Van der Grijp, waarin ook 

lieden met bestuursfuncties te vinden zijn. In 1653 

komen we Thomas tegen in de functie van 

deurwaarder bij het Hof van Holland en is hij 

secretaris àf. Zijn tweede huwelijk komen we 

tegen in1661, wanner hij huwt met de uit Gorcum 

afkomstige Annetje Samuels, die woonde in de 

Rotterdamse Hoogstraat. Dit huwelijk heeft geen 

lange houdbaarheid, want nog datzelfde jaar zien 

we hem in het huwelijk treden met Annetje Ariens 

Musch, bij wie hij in ieder geval drie kinderen 

verwekt: Eland (1668), Clara (1670) en wederom 

Clara (1673). Zoon Eland is vernoemd naar de 

vader van Thomas. Overigens zal zoon Eland in 

……Beukelsdijk………..   1703 huwen met de uit Amsterdam afkomstige Anna 

Koesvelt. Annetje Ariens Musch is familie van de roemruchte Cornelis Musch 

(1595-1650), heer van Waalsdorp, Carnisse, Nieuweveen enz., die een 

schoonzoon was van Jacob Cats. Annetje Musch heeft Thomas overleefd 

wanneer ze in 1709 te Rotterdam komt te overlijden. 

 

Ouderlijk gezin… 

 

Thomas is een zoon van mr Eland Adriaansz van der Helm, die gehuwd was 

met Claartje van Nijkerken. Dankzij een getuigenverklaring weten we dat 

Eland rond 1580 is geboren. Vader Eland was eveneens deurwaarder van 

beroep. Zijn lichaam wordt op 19 april 1648 te Rotterdam begraven. Eland is 

nog geen 70 jaar geworden. Negen dagen ervoor hernieuwt hij nog zijn 

testament en benoemt zijn vrouw en kinderen tot erfgenaam. Claartje zal hem 

overleven. In ieder geval is ze nog in 1653 in leven, wanneer ze als weduwe 

woonachtig aan de Rotterdamse Hoogstraat haar twee nog in leven zijnde 
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kinderen tot erfgenaam benoemt van de helft van de erfpacht van het kapittel 

van de St Mariakerk te Utrecht. Een zoon van Eland en Claartje, Adriaan 

genaamd is voor 1653 overleden. Hij was pasteibakker van beroep en is 

daarmee in de voetsporen van zijn opa getreden.  

 

Opa Adriaan Vrankensz van der Helm komen we in de 16
e
 eeuw tegen te 

Delft, waar hij koekebakker is. Hij was gehuwd met Wijntje Cornelisse van 

Nes, ook wel van Ros genoemd. Hij is overleden voor 1617 en zij na 1639! De 

familie is Remonstrants van geloof. Van hun zijn minimaal vier kinderen 

bekend: Naast Eland, kennen we ook Grietje,  Maria en Vrank.  

Grietje huwde 1607 met de Utrechtenaar Dirk Cornelisz Schut en Maria 

trouwde 1620 met Jan Gerrits Couwenburch, die van beroep klerk ter 

secretarie was.  

 

Vrank Adriaansz van der Helm is schipper van beroep. Hij is de man, die in 

1617 naar Groenland is gevaren en niet meer  terugkwam. Hij trouwde met 

Engeltje Michiels (geb. 1590), dochter van Michiel Tomasse en Elisabeth van 

der Smisse, waarbij hij nazaten verwerkte. Zo kreeg hij zijn zoon Adriaan, die 

wederom voor nageslacht zou zorgen bij zijn vrouw Catharina de Vlaming met 

wie hij in 1645 was gehuwd had hij zes kinderen: Vrank (1646), Maria (1656), 

Cornelis (1658), Lysbeth (1660), Jannetje (1662) en Catharina (1664).  De 

eerstgeboren zoon huwde in 1674 met Segentie Verelst en kreeg bij zijn vrouw 

zes kinderen, waaronder zijn oudste zoon Adriaan, die op 6 october 1678 te 

Rotterdam wordt gedoopt met als getuigen, de grootouders Adriaan van der 

Helm en Catharina de Vlaming 

Deze Adriaan huwde in 1696 met Johanna van Abel.Uit dit huwelijk zijn 

enkele dochters bekend, waaronder Segertje en Maria. 
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NIEUW BOEK OVER NOOTDORP GELANCEERD! 
 

Vorige maand is met veel aandacht in de pers een nieuw boek verschenen van 

Uw redacteur., dat de titel heeft Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800.  

 

Het boek geeft een alleraardigste kijk op het 

leven van de Nootdorpers in de vorige 

eeuwen. We maken niet alleen kennis met 

leuk dingen als het komen van een notaris in 

1722 en enkele jaren eerder een bakker, maar 

we komen ook kwalijke zaken tegen. Wat te 

denken van de roemruchte bijnamoord in 

1745! Nootdorp kende vele herbergen en een 

oud gezegde luidt: wanneer de alcohol is in de 

man, is de wijsheid in de kan. Inderdaad: er 

werden diverse veten uitgevochten. Maar er 

komen ook misdaden voor door mensen van 

elders afkomstig! Zo wordt de familie Van 

Leeuwen even vóór de Kerst in 1722 bedreigd 

door vreemdelingen met blinkende messen! 

We leven mee met de dorpsbewoners, 

wanneer ze –jong en oud- aan het klootschieten gaan. Een balsport, die lijkt op 

kaatsen. De ballen vliegen door de ramen en er raken zelfs voorbijgangers 

gewond. Baldadigheid is duidelijk iets van alle eeuwen! Datzelfde gold 

trouwens ook voor de vele critiek op de bestuurders, die in de 17
e
 eeuw al niet 

op tijd kwamen op de vergadering óf zelfs helemaal niet!  

 

Uit Nootdorp dagelijks leven van 1500-1800; auteur F.J.A.M. van der Helm 

ISBN 978-94-6008-031-9, 166 blz, index, vele (kleuren)illustraties; te bestellen 

door overmaking van € 22,50 op giro 43.01.82 van F. van der Helm te Den 

Haag o.v.v. boek Nootdorp. (Ook verkrijgbaar in de regionale boekhandel) 

 

Wanneer U de trotse bezitter wilt zijn van een theelepeltje, dan wel een 

brievenopener voorzien met ons familiewapen, dan kunt U deze bestellen bij 

HN. Zie hiervoor de binnenkaft. De geliefde artikelen van onze familie blijven 

leverbaar zolang de voorraad strekt. De spullen zijn samen met de stikkers en 

sleutelhangers een waardevol sieraad en vormen tevens een aandenken en een 

vorm van verbondenheid van onze familieleden.  
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DE STAND VAN ZAKEN ROND DE STAMBOOM 

 

Ofschoon de stamboom van de meeste Van de Helm-en in boekvorm 

beschikbaar is, is de stamboom nooit klaar. Net als een boom in de Natuur 

blijft groeien, gebeurt dat ook bij onze stamboom. Van alle Van der Helmen, 

die thans in leven zijn hebben we in de afgelopen jaren kunnen bereiken, dat 

hun afstamming is uitgezocht! Echter, het zoeken naar verdere voorouders gaat 

gewoon door! Het is bekend, dat de Van der Helmen niet allemaal familie zijn 

van elkaar. De grootste familie is te vinden in het Delfland. Deze familie is 

uitvoerig beschreven in de delen 5 (uitverkocht), 6, 7 (bijna uitverkocht) en 8 

van de encyclopédie. Inmiddels kan gemeld worden, dat een oude 

voorouder is gevonden! Daniel Dirksz (geb. 1536) heeft inmiddels een vader! 

Deze gegevens zullen ter gelegener tijd in een genealogische publicatie worden 

geopenbaard.  

 

De families in de andere boeken blijven ook voortdurend onze aandacht 

hebben. Het onderzoek naar een gemeenschappelijke voorouder voor de delen 

1,2 en 4 gaat onverminderd door. Het onderzoek richt zich vooral op notaris 

Willem Adriaansz van der Helm, die in 1655 werd begraven in de St Janskerk 

te Gouda. Hoe zag zijn leven eruit? Waar is zijn vrouw, zo hij die had? 

Wanneer deze vragen kunnen worden beantwoord, dan zullen we meer inzicht 

krijgen in de verhoudingen tussen de families in de delen 1, 2 en 4. Dirk 

Willemsz van der Helm, stamvader van deel 1, zal een mogelijke zoon kunnen 

zijn van deze notaris.  

 

Inmiddels zitten er in de computer 4862 Van der Helm-en. Het aantal groeit 

wekelijks. De hedendaagse generatie zorgt voor de grootste groei, doch voor 

deze groei zijn we afhankelijk van de gegevens, die ons worden aangereikt. 

Het zoeken naar oude VDH-en in de archieven is een andere groep, die zorgt 

voor de groei van de VDH-en in de computer. Wanneer we een onverwachte 

Van der Helm tegenkomen in het archief, proberen we deze altijd te koppelen 

aan reeds bestaande VDH-en in onze pc. Deze koppeling moet onderbouwd 

worden middels acten, waarin bewijzen klip en klaar te vinden zijn. Zonder 

duidelijke bewijzen wordt er niets toegevoegd! Op deze plaats willen we eens 

waarschuwen voor de vele verkeerde gegevens, die van internet te halen zijn. 

Hoe verleidelijk dit ook moge zijn: houdt Uw stamboom zuiver!   
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SLOTWOORD NA 25 JAAR HELM-NIEUWS 
 

Nu we bij nummer 100 van ons familieblad zijn aangekomen, is het moment 

aangebroken van een byzondere, maar ook meewarige gebeurtenis: Wij vieren 

zowel de verschijning van het 100
e
 nummer van Helm-Nieuws, maar moeten 

tevens afscheid nemen van ons populaire en immer zo graag gelezen blad. 

Deze tijding doet ons zeer. En met ons, beseffen we dat velen, zeer velen, 

hierbij dezelfde gevoelens hebben, die behoren bij een afscheid van iets dat je 

immer zo na aan het hart heeft gelegen. 

Een blad, dat altijd trouw de brievenbus binnengleed met niet alleen de 

alledaagse gebeurtenissen, maar ook de historische navorsingen, die we 

vonden in de archieven, zijn steevast welgewenste onderwerpen geweest, die U 

zo heeft weten te boeien. Onze gevoelens zijn de Uwe. Ik begrijp, dat het 

afscheid nemen zwaar valt. Maar is een afscheid nemen niet altijd zwaar? 

Laten we eens kijken, hoe we door de tijd afscheid hebben moeten nemen van 

onze omgeving en van onze dierbaren. In Helm-Nieuws schreven we ieder 

kwartaal trouw over de schitterende omgeving, waar onze dierbare voorouders 

eeuwenlang hebben gewoond. 

 

HET DORP 
 

Ofschoon geen mens op aarde onsterfelijk is, lijkt Wim Sonneveld (1917-

1974) er -dankzij zijn vriend Friso Wiegersma - in geslaagd te zijn met de 

vertolking van Het Dorp onvergetelijk te zijn geraakt. Het chanson biedt naast 

de ontroerende muziek een schitterende tekst, die bij de meesten van U bekend 

zal zijn. Het lied verhaalt op gevoelige wijze de voorbije tijd, waarin wijzelf, 

onze ouders en onze grootouders hebben gewoond. Het dorp van toen het is 

voorbij, al wat er overbleef voor mij is een ansicht met herinneringen. Ook 

Helm-Nieuws zal voor een latere generatie een dergelijke ansicht kunnen zijn. 

De lezers en lezeressen, die Helm-Nieuws hebben bewaard voor hun 

nageslacht (en dat zijn er velen), zullen vroeg of laat meemaken dat hun kind 

of nazaat vraagt naar de geschiedenis van onze familie. Niets mooier is er dan 

om inzage te geven in de 100 afleveringen van HN, die zijn verschenen. Ze 

zullen lezen over de plaatsen waar hun voorouders hebben huisgehouden. Ze 

zullen lezen over de boerderijen, die door hen zijn bewoond. De beroepen, 

waarin zij zich hebben bekwaamd. Ze zullen lezen over de tevredenheid, die 

zij kenden. Weliswaar gedwongen, want zij wisten niet beter en ze hadden 

geen keus. Die tijd van toen, was een tijd van niet zeuren en blij zijn met wat je 
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krijgt. Kinderen, die vragen worden overgeslagen! Een heel andere tijd dan nu 

het geval is. Op het land leefden paard en mens in harmonie bij het 

binnenhalen van de oogst. De koeien hadden nog een naam. Ze werden met de 

hand gemolken. Hun melk in de melkkannen. Kleinschaligheid was de norm. 

Een enkeling stak er boven of onder uit. Maar ook voor hem was er plaats. Een 

dorp kende grote samenhorigheid. De mensen brachten de meeste tijd door in 

hun naaste omgeving. Het was niet werken in de stad en wonen op het 

platteland. Díe tijd bestond nog niet. Een dorp zonder nieuwbouwwijken of 

Vinex-locaties. De mens één met de Natuur. De kerktoren was van verre te 

zien als trots herkenningspunt van de dierbare plaats waar je woonde.   

 

FAMILIE 

 

In die tijd woonde onze familie hier reeds. De Van der Helm-en zijn 

eeuwenlang met de Nederlandse samenleving verbonden geweest. Ze heeft zijn 

wezenlijke bijdrage geleverd aan de economisch opbouw en bloei en heeft alle 

rechten om te oogsten wat zo trouw in het verleden is gezaaid! De familie is 

aantoonbaar meer dan 500 jaar in onze landen te vinden. Dat is een hele tijd. 

De saamhorigheid binnen de familie heeft wisselende tendenties gekend. In 

gevallen van nood wist men elkaar te vinden. Nood delen, was gemakkelijker 

dan rijkdom delen. In de decadente na-oorlogse periode zijn veel zekerheden 

op losse schroeven komen staan. De familieverbanden zijn losser geworden. 

De sibbe is verdwenen en beperkt tot de kleinere familie, die echter ook 

zienderogen afkalft en vervangen wordt door het nog kleinere gezin. Was men 

eens trots op neef, nicht en kende men de familieleden bij naam en toenaam, 

vandaag-de-dag hoor je slechts: Oh, is die ook familie van ons?   

 

Op deze bodem in deze tijd gaan onze wegen nu scheiden. Helm-Nieuws 

verdwijnt. Op papier gaan we als het ware uit elkaar. Op Internet, via telefoon 

en papier zult U de stambomen, lepeltjes en andere kunnen blijven bestellen. 

Wat verder blijft bestaan is de bloedband. Deze sterke band is onverbrekelijk 

en zal ons tot in lengte van dagen blijven verbinden.Deze band maakt ons de 

Van der Helm-en, zoals we die kennen met hun eigen familietrekjes. Hun 

bokkigheid, hun behoudendheid, hun zuinigheid, hun dranklust. Wat overigens 

enkele typeringen zijn uit de losse pols geschreven, die vanzelfsprekend niet 

voor iedere VDH opgaat. Ook al is de familieband de laatste generatiën tanend, 

er zal eens weer een tijd komen, waarop deze weer steviger zal worden. De wal 

zal het schip moeten keren. Velen in de wereld zullen er achter komen, dat het 

tijdperk van het egoïsme niet gelukkig maakt. De periode, waarin alleen geld 
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telt, houdt geen stand. Gelukkig worden bestaat alleen in de liefde en met 

samen delen. Lief én leed. Deze consumptiemaatschappij brengt niemand 

geluk in de ware zin des woords. Een samenleving, die zich overeind denkt te 

houden met wat technisch kan, moet gedaan worden, is niet in harmonie. 

Durven we ons af te vragen, of de technische vooruitgang, waarbij het 

mogelijk wordt op verschillende buitennatuurlijke wijzen kinderen te krijgen, 

ook goed is voor die kinderen, die hieruit voortkomen? Hoe zullen kinderen 

opgroeien, die wonen bij ouders, zonder een biologische band met ze te 

hebben. Zijn deze experimenten niet allemaal een voortbrengsel van het alles 

maar willen hebben, ook al zegt de Natuur: dit is voor jou niet weggelegd! 

Overschrijden we niet vaak ethische grenzen met het gehoor geven aan onze 

wensen en geneugten? Met het steeds maar méér willen, is het gevaar 

daadwerkelijk aanwezig om op een hellend vlak te geraken. In onze cultuur 

staat liefde in een hoog vaandel. Liefde tussen alle mensen van goede wil. Dit 

is iets anders dan het nakomen van een hedonistische paringsdrift!  

De mens is de maat van alle dingen en naast matigheid is soberheid een 

zinvolle deugd. We weten het allemaal, want we hebben het zo van onze 

(voor)ouders geleerd! We hebben het 25 jaar in HN kunnen lezen. Laten we 

blij zijn met onze familie en cultuur, die in onze kindertijd zo gewoon was. En 

wat zo melancholiek bezongen wordt door Wim Sonneveld: ,,Ik was een kind 

en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zal gaan”. Maar het ís voorbij 

gegaan. Net als 25 jaar Helm-Nieuws. Aan alles schijnt een einde te komen. 

Niets blijft. Dat geldt zowel voor mensen als dingen. Het leven is betrekkelijk 

en vergankelijk. Ook de herinneringen zullen eens verdwijnen…. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

  

Nu ik na 25 jaar dienstbaar aan U te zijn geweest, afscheid moet nemen, 

doe ik het graag met deze persoonlijke wens aan een ieder van U: moge 

God bij U zijn in alle dagen die nog komen. Bedankt en tot ziens! 

F.J.A.M.  van der Helm.
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