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Jan van Huijk (1810-1860) 
 

 

Joannes (Jan) van Huijk, zoon van Antonius (Teunis Janse) van Huijk en 

Fijtje Lubbers (Sophia Oudhuizen). Hij is gedoopt op vrijdag 21-12-1810 in 

Hoogland (Amersfoort). Bij de doop van Jan was Mietje Lubbers getuige.  

 
Jan van Huik wordt in 1810 geboren. Fijtje is zijn moeder. In zijn 
overlijdensakte staat als moeder Sophia Oudhuizen genoemd.. Sophia is de 

chique naam voor Fijtje. 
 

In de overlijdensakte staat hij te boek als Jan van Huik. In de trouwakte heet 
hij Jan van Huijk. Al zijn kinderen heten ook van Huijk. Wordt er tussen 1847 

en 1860 een nieuwe spelling gehanteerd? Bijna alle leden van de familie gaan 
Huik heten. 
 

Jan woonde waarschijnlijk tot aan de verkoop in januari 1838 van het 
ouderlijk huis op de Veenweg nummer 253. Dit was de boerderij van Teunis 

Janse van Huijk. Ik ben hem daarna even kwijt, maar hij heeft voor 10 
gulden per jaar een stukje grond van 60 roeden of ruim 800 m2 gehuurd van 
de familie Verloren van Themaat. Hierop heeft hij zijn huis gebouwd. Ook had 

hij een akker op de Ossenkamp, die waarschijnlijk ook gehuurd was. 

 

Partners 
 
Jan, van beroep boerenknecht, trouwde op woensdag 03-11-1847 in 

Hoogland (Amersfoort) met Heiltje van Hamersveld, 24 jaar oud, geboren 
op vrijdag 24-10-1823 in Hoogland, als dochter van Cornelis van 

Hamersveld en Evertje van Beek.  

 

Heiltje was al op haar 37ste weduwe en haar 3 kinderen zijn dan 10, 7 en 4 
jaar oud. Jan heeft haar niet veel nagelaten. Zij vindt al snel een 2e man.  

 

Hermanus van Bekkum, die in de akten ook  Harmanus wordt genoemd. 
Op 31 Juli 1861 trouwen ze. Herman is de zoon van Bartha Koenen en 

Herman van Bekkum. Zijn beroep is schaapherder. 

 

 De belangen van de kinderen van Antje moeten veilig gesteld worden, 

daarom trouwen zij onder huwelijkse voorwaarden. Heiltje's bezit wordt 
geschat op 400 gulden. en daar moeten de schulden van 274 gulden nog 
vanaf. Als we de beschrijving lezen bezit Heiltje 1 koe waarde 100 gulden, 

een schram (varken), 2 geiten, een lam en een toom kippen.Het huis staat op 
gehuurde grond en wordt nergens vermeld. 
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Herman bezit een kudde van 124 schapen en lammeren, waarde 1100 
guldens. Daarbij komt nog 60 gulden kasgeld. Na aftrek van de schulden blijft 
nog 760 gulden over In de boedelbeschrijving van Heiltje verschijnt Bart 

Koenen (1811-1889) ten tonele. Hij is getrouwd met een zus van de 
gestorven Jan van Huik; Antje van Huik (1812-1885). Martha Koenen is een 

tante van hem. Bart wordt 
toeziend voogd van de 

kinderen en hij onderte-
kent de inventarisakte 
voor hen. 

 
 

Kinderen van Jan en 
Heiltje  
 
1. Maria, Theresa 
(Maria) van Huijk, 

geboren op 15-10-1848 in 
Hoogland Maria is 

overleden op 11-03-1849 
in Hoogland, nog geen 5 
maanden oud. 

2. Anthonius van Huijk, 
geboren op 16-02-1850 in 

Hoogland Hij trouwde, 32 
jaar oud, op 02-11-1882 

Zijnde door requirante (Heiltje) opgegeven en aangewezen en door den deskundige geschat 
de volgende roerende goederen zich bevindende in en gewaardeerd als daarbij 
uitgedrukt…In het achterhuis. Het bedrag van deze boedel is de inbreng bij het huwelijk en 
blijft gereserveerd voor de kinderen van Heiltje 

Als eerste tekent Bart Koenen voor de kinderen en dan Jan 
Vennis landbouwer in functie van deskundige schatter. Jan 
Kruijff, zonder beroep  en Hendrik Voskuilen, landbouwer 
zijn de getuigen, De notaris is Dirk Scheerenberg. Heiltje 
kan helaas niet schrijven. Het is 27/5/1861.  
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in Hoogland met Geertje Hoefsloot, 41 jaar, geboren in Duist, De, Haar op 

16/04/1841 en trouwde voor de 2e maal, 53 jaar oud, op woensdag 28-10-
1903 in Stoutenberg (Amersfoort) met Lamberta Koller, 48 jaar oud, 

geboren in 1855 in Barneveld als dochter van Geurt Koller en Jantje van Laar. 
3. Cornelis van Huijk, geboren op dinsdag 22-03-1853 in Hoogland. 
Cornelis is overleden op vrijdag 11-05-1894 in Hoogland, 41 jaar oud. Hij 

trouwde op 10-01-1877 in Hoogland met Cornelia Poort, 24 jaar oud, 
geboren op 08-03-1852 in Hoogland als dochter van Hendrik Poort en 

Maria Gevering. Cornelia is overleden op 22-03-1903 in Hoogland, 51 jaar 

oud.  
4. Lambertus (Bart) van Huijk, geboren op 15-03-1856 in Hoogland. 

Lambertus is overleden op 19-04-1920 in Hoogland, 64 jaar oud. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 13-06-1883 in Hoogland met Maria, 
Magdalena (Maria) Iszart, 41 jaar oud, geboren op 15-10-1841 in 

Hoogland. Ze is overleden op 02-09-1900 in Hoogland, 58 jaar oud. 
Bart trouwde voor de 2e maal, 47 jaar oud, op 15-10-1903 in Hoogland met 

Dirkje Morsing, 33 jaar oud, geboren 26-01-1870 in Hoogland als dochter 
van Johannes Morsing en Aaltje Velthuizen. (zie apart hoofdstukje) 

 

Kinderen van Herman en Heiltje 
 
1 Bartha van Bekkum, geboren op 16 september 1862 in Hoogland. Ze 
trouwde op 25-02-1892 in Stoutenburg met Willem Smit. Bartha overleed 

eveneens in Stoutenburg op 26-11-1945. 
2 Gerrit van Bekkum, geboren op 3 april 1865 in Hoogland. Hij trouwde 
met Hendrika van de Wetering in Stoutenburg op 30-01-1896. Gerrit is 

overleden in Stoutenburg op 20-09-1932.  
 

Galerij der kleinkinderen  
(Jan en Heiltje waren al overleden toen ze geboren werden.) 

 
Anthonius van Huijk en Geertje Hoefsloot 
Het huwelijk is kinderloos gebleven. 

 
Cornelis van Huijk en Cornelia Poort (zie apart hoofdstukje) 

Jan van Huik, geboren op 18-11-1877 in Hoogland.  
Hendrik van Huik, geboren op 03-09-1880 in Hoogland.  
Hermanus (Herman [Mannes]) van Huik, geboren op 01-11-1882 in 

Hoogland. Maria van Huik, geboren op 07-10-1885 in Hoogland..  
Heiltje van Huik, geboren op 19-11-1888 in Hoogland..  

Cornelis (Kees) van Huik, geboren op 22-07-1891 in Hoogland.. 
 
Bart van Huijk en Maria Iszart (zie apart hoofdstukje 

Johannes van Huijk, geboren op 06-09-1884 in Hoogland. 
Antonia van Huijk, geboren op 07-05-1887 in Hoogland. 
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Overlijden 
 
Jan is overleden, 49 jaar oud, op zondag 30-09-1860 in zijn huisje aan de 

Veenweg in Hooglanderveen (Vathorst). Heiltje is op 17-04-1869 overleden, 
slechts 45 jaar oud. 

 
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 

   

ten 

hoogste 

2 

  Zus Antje overleden   (<1812) 

1   Zus Annetje geboren   (11-02-1812)

3   Broer Gijs geboren   (29-12-1813)

4   Tante Martje trouwde met Toon Oudhuizen (Oudhuijsen)  (24-08-1815)

4   Moeder overleden   (15-10-1815)

15   Vader overleden   (07-12-1826)

24   Zus Reyertje Janse trouwde met Jan van ’t Klooster   (13-12-1835)

25   Neef Nicolaas gedoopt   (09-12-1836)

26   Broer Lubbert overleden   (27-04-1837)

28   Nicht Feijtje geboren   (04-01-1839)

31   Zus Reyertje Janse overleden   (16-12-1842)

34   Broer Gijs overleden   (18-05-1845)

36   Trouwde met Heiltje van Hamersveld   (03-11-1847)

37   Dochter Maria geboren   (15-10-1848)

37   Zus Annetje trouwde met Bart Koenen   (25-10-1848)

38   Dochter Maria overleden   (11-03-1849)

39   Neef Antonius Paulus geboren   (13-01-1850)

39   Zoon Anthonius geboren   (16-02-1850)

40   Nicht Martje geboren   (19-08-1851)

42   Neef Joannes Gerardus geboren   (23-12-1852)

42   Zoon Cornelis geboren   (22-03-1853)

43   Neef Nicolaas overleden   (22-05-1854)

43   Neef Jacobus geboren   (24-11-1854)

44   Neef Jacobus overleden   (19-02-1855)

45   Zoon Bart geboren   (15-03-1856)

45   Neef of nicht N.N. levenloos geboren   (21-06-1856)

46   Nicht Sophia geboren   (14-10-1857)

48   Nicht Feijtje trouwde met Gerrit Werkhoven   (11-06-1859)

49   Nicht Lijsje geboren   (03-08-1860)

 


