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Antje van Huijk [van Huik] (1812-1885) 
 
Geboren op dinsdag 11-02-1812 in Hoogland, als dochter van Antonius 
(Teunis Janse) van Huijk en Fijtje Lubbers [Sophia Oudhuizen]. 
 
Van Antje weten we niet zoveel, maar van haar man en kinderen valt wel wat 
te verhalen. In 1836 verkopen de nog in leven zijnde kinderen Lubbert, 

Gijsbert, Reijertje en Annetje het ouderlijk huis.  
 

In het Veilingverslag van de verkoop heet vader "Teunis Janse van Huik zich 
ook genoemd en geschreven hebbende Teunis Jansen". 10 Jaar na de 
naamakte van 1826 is de ij uit zijn naam verbannen.Ten tijde van de verkoop 

woonde Reijertje al ‘onder Soest’. Ze was getrouwd met Jan Klooster. 
Gijsbert was knecht op de Keut, de boerderij van zijn oom en tante Martje 

van Huijk en Toon Oudhuizen. Lubbert was boerenknecht in Nijkerk en Antje 
woonde als dienstmeid in Stoutenburg. Zo’n 10 jaar leefde ze waarschijnlijk 
op diverse boerderijen. ik moet het bevolkingsregister nog napluizen, maar 

dan komt de ware Jacob. 

 

Partners 

 
Antje trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 25-10-1848 in Hoogland  met  Bart 
Koenen, 37 jaar oud, geboren op zaterdag 05-10-1811 in Hoogland. 
Bart is al eerder getrouwd geweest. Op zijn 25e, woensdag 09-11-1836 
trouwde hij met Gerritje van den Hoven, 26 jaar, dochter van Willem 
Gijsberts van den Hoven en Hendrikje Gerritse van de Wetering. Op 
zondag 05-03-1848 is ze overleden pas 38 jaar oud. 
 

Gerretje heeft het moeilijk gehad. Ze kreeg 9 kinderen in krap 11,5 jaar. Dat 

is min of meer gewoon in die tijd. 4 Kinderen komen het eerste jaar niet door 
en Hendrica overlijdt op haar 23ste. Haar laatste kind Engeltje wordt in 
januari 1847 geboren. 13 Maanden later sterft zij. Waaraan is niet bekend.   

Hetzelfde jaar nog trouwt Bart met Antje van Huijk.  
 

In 1861 geniet timmerman Bart het vertrouwen van de familie. Hij treedt op 
als voogd van de kinderen van Jan van Huik (1810-1860). Wed. Heiltje 

Hamersveld gaat trouwen met schaapherder Hermanus van Bekkum. Er 
worden huwelijkse voorwaarden op gemaakt, want de belangen van de 
kinderen moeten veiliggesteld worden. 

 
Bart besteedt veel zorg aan zijn behuizing. In 1843 koopt hij een huis op de 

Bik aan de Koelhorsterweg. Sectie C nr. 1088 en C nr. 1087. en 3.47 ha 
weiland. In 1857 koopt hij ook aan de Koelhorsterweg tegenover 
Kouwenhoven (sectie C 1175,1176 en 1241) samen 4370m2. Hierop bouwt 

hij 2 huizen.  

 

Hij breidt in 1861 uit door nog een stuk grond op de Bik te kopen (C nr 1150 
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en 1151) samen 9380 m2. Op deze grond bouwt hij zelf ook een huis. 

Het gaat hem kennelijk goed, want in 1868 koopt hij 8,4703 ha bouwland op 
over den Berg aan de Utrechtschen Straatweg. (Amersfoort sectie C nrs. 

269tm271, 410tm413 en 425). Hierna koopt hij op de veiling in 1877 het 
weiland de Hertkamp (sectie c nr. 1240) groot 1,4180 ha, dat aan zijn grond 
grenst. In 1881 erft hij nog het Kouwenhoverkampje. Ook een weiland aan de 

Koelhorsterweg (sectie C nr. 585) groot 1,1190 ha. Hij erft van Hendrik van 
de Wetering. Hendrik is zijn ongehuwde buurman, die in april 1880 gestorven 

is. Zo heeft onze Bart in zijn leven totaal 16.1011 ha grond verworven en hier 
het een en ander op gebouwd 
 

Het gaat hem niet in alles voor de wind. Zijn dochter Sophie is voor hem een 
grote zorg Ze verblijft in het krankzinnigengesticht Middelburg in Vught. Bart 

zelf zal aan het eind van zijn leven ook opgenomen worden in een gesticht.  
  

1. Kinderen van Bart en Gerritje: 
1. Grietje Koenen, geboren op 01-09-1837 in Hoogland. Grietje is overleden 
op  23-04-1838 in Hoogland, 0 jaar oud. 
2. Willem Koenen, geboren op 23-04-1839 in Hoogland. Willem is overleden 
op  31-10-1839 in Hoogland, 0 jaar oud. 
3. Hendrica Koenen, geboren in 1840 in Hoogland. Hendrica is overleden op 
13-09-1863 in Hoogland, 23 jaar oud. 
4. Grietje Koenen, geboren op 13-05-1841 in Hoogland. Grietje is overleden 
op  21-04-1928 in Hoogland, 86 jaar oud.Grietje trouwde met Hendrik 
Westerhuis, geboren op maandag 05-02-1844 in Hoogland. Hendrik is 
overleden op 19-02-1931 in Hoogland 87 jaar oud. 
 
Bij de veiling van de boerderij van vader Bart. koopt Hendrik het weiland met 

de 2  huizen aan de Koelhorsterweg voor 1420 gulden. 

 
5. Willem Koenen, geboren op donderdag 21-07-1842 in Hoogland. Willem 
is overleden op zaterdag 15-04-1843 in Hoogland. 
6. Maria Koenen, geboren op donderdag 24-08-1843 in Hoogland. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria gaat naar een klooster in Harderwijk. Om haar te vertegenwoordigen bij 

de verdeling van de nalatenschap van haar vader verstrekt ze in mei 1889 een 

volmacht aan Johannes van de Riet, vader in het R.K.Weeshuis te Amersfoort. 

Dit weeshuis klinkt bekend. Jan, Maria, en Henk van Huik, de kinderen van 
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Jan van Huik en Margaretha Keller uit lijn 2. worden eind 1899 in dit weeshuis 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Willem Koenen, geboren op vrijdag 08-11-1844 in Hoogland. Willem is 
overleden na 1889, wanneer weet ik niet. Hij was rijknecht van beroep.  
In Blaauwkapel, vlak bij Utrecht, staat Fort Blaauwkapel. Wat gebeurt daar 

in1843? 

 

 

Meteorietinslag 
Bij de val van de Utrecht meteoriet gaat het om een meervoudige val van ten 
minste twee fragmenten welke plaatsvond op 2 juni 1843, rond 8 uur ‘s avonds 
lokale tijd bij bewolkte hemel. De meteoriet explodeerde nog tijdens zijn 
passage door de atmosfeer en brak in meerdere stukken. Over een gebied van 
meer dan 25 kilometer werden drie tot vier zware "sonic booms" gehoord, 
gevolgd door een gierend geluid dat zich van west naar oost door de lucht leek 
te verplaatsen. De zwaarste sonic boom is zelfs gehoord tot op meer dan 50 
kilometer afstand, met meldingen vanuit Rotterdam en Leiden. Een boer (of 
zijn knecht, de literatuur verschilt daar in) die juist met paard en wagen van 
het land terugkeerde, zag een zwaar voorwerp inslaan in een wei bij het Fort 
Blaauwkapel, 5 kilometer ten oostnoordoosten van Utrecht. Hij borg een met 
smeltkorst bedekte, ongeveer 7 kg zware meteoriet uit een inslaggat van 1 
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meter diepte. De meteoriet had een kleilaag doorboord en was op een solide 
zandlaag blijven steken. Een tweede fragment zag men in een hoge fontein 
opspattend water neerkomen in een sloot nabij het gehucht Loevenhoutje, op 
ongeveer 3 kilometer afstand van de andere inslag. Drie dagen later werd ook 
dit 2,7 kg zware, grotendeels met smeltkorst bedekte fragment geborgen. De 
meteoriet is een steenmeteoriet van het type Chondriet, L groep, petrologisch 
type 6 (een chondritische "gewone" steenmeteoriet met een laag ijzergehalte, 
ingedeeld in de hoogste klasse van metamorfose: één van de meest algemene 
typen meteoriet), Fa24. De meteoriet vertoont shock veins. Het is de grootste 
en zwaarste meteoriet van Nederland: het hoofdfragment, de Blaauwkapel, 
bevindt zich thans echter in het Natuurhistorisch Museum te Boedapest, 
Hongarije (6.5 kg). Het tweede, Loevenhoutje fragment (2.17 kg) bevindt zich 
op de Universiteit van Utrecht 
 

8. Engeltje Koenen, geboren op maandag 24-11-1845 in Hoogland. Engeltje 
is overleden op dinsdag 03-03-1846 in Hoogland, 0 jaar oud 
9. Engeltje Koenen, geboren op vrijdag 29-01-1847 in Hoogland. 
Engeltje trouwde, 34 jaar oud, op Hemelvaart donderdag 26-05-1881 in 
Amersfoort  met Andries Brandenburg, 40 jaar oud, geboren in 1841 in 
Vreeswijk als zoon van Lourens Brandeburg en Berdina van 
Koekenberg. Ze wonen in Utrecht. Andries is in 1889 koopman van beroep. 

 

Kinderen van Antje en Bart: 

 
De ondergeteekende Antonius Paulus Koenen, zonder beroep, staande 
op zijn vertrek naar Amerika verklaart bij deze volmacht te geven 
aan  Cornelis Schimmel Gijsbertuszoon bakker te Hoogland… 
 
Getekend den Augustus 1800Zevenentachtig Antonius Paulus Koenen. 
Voor echt erkend: G Schimmel, P.H. van Baselen H. van Agteveld en De 
Louter, notaris....    
 

1. Antonius Paulus Koenen, geboren op zondag 13-01-1850 in Hoogland is 
overleden in de USA.  
Antoinius trok als boerenknecht door het land. Uit het politieblad komen we 

iets van hem te weten. De burgemeester van Willeskop zoekt hem in 1871 

voor een vergrijp in Willeskop.In 1872 zoekt het gerecht naar hem. Zijn laatst 

bekende  verblijfplaats was Heijthuizen (bij Roermond). Hij wordt dan maar in 

1875 bij verstek veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens diefstal. 
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In 1884 duikt hij op in Amsterdam. Hier is hij veroordeeld voor moedwillige 

mishandeling tot een boete van 8 gulden subs. 1 dag gevangenisstraf. De 

officier is naar hem op zoek en wil dat hij aangehouden wordt. Antonius wordt 

het zat in Nederland. Hij emigreert naar de Verenigde Staten. Antonius 

Coenen, 37 jaar oud, gezinshoofd komt op 29/08/1887 aan in New York. Hij is 

vertrokken uit Amsterdam met het schip "Zaandam" (New York 

passengerslist). Bij het overlijden van zijn vader in 1889 woont hij dus al in 

Amerika. 

 

2. Margaretha (Martje) Koenen, geboren op dinsdag 19-08-1851 in 
Hoogland.  Martje is daar ook overleden op zondag 18-10-1891, 40 jaar oud  
Martje is nooit getrouwd. 
 
Bij de veiling van de boerderij van vader Bart. koopt Martje samen met Lijstje 

Hendrik het huis de schuur en 2 bergen  op de Bik aan de Koelhosterweg 

inclusief 3.472 ha weiland. 
 
3. Joannes, Gerardus Koenen, geboren op donderdag 23-12-1852 in 
Hoogland. Gerardus trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 12-01-1893 in 
Hoogland met Aaltje Leeuwenkamp, 30 jaar oud, geboren in 1863 in 
Hoogland (Amersfoort). 

Getekend in originali op zaterdag (de) zeventiende September 1800 
zevenentachtig (J.G.Koenen) Gesteld in mijne tegenwoordigheid de Assistent 
Resident der dertien een negen Kota’s  Hoofd van plaatselijk bestuur te Solok 
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Johannes Gerardus, diende als timmerman bij de Genie van Nederlandsch 

Indië te Solok (West Sumatra). Zijn volmacht aan zijn zussen Martje en Lijsje 

wordt mee getekend door de Assistent Resident als hoofd van het plaatselijk 

bestuur in Solok. De verklaring is voor de veiling voor echt erkend door 

Cornelis Schimmel en getuigen P.H. Baseler, H. van Agteveld en notaris de 

Louter. 
 
4. Jacobus Koenen, geboren in december 1854 in Hoogland. Jacobus is 
overleden op maandag 19-02-1855 in Hoogland, 0 jaar oud. 
5. Koenen, levenloos geboren op zaterdag 21-06-1856 in Hoogland. 
6. Sophia Koenen, geboren op woensdag 14-10-1857 in Hoogland Sophia is 
overleden op maandag 30-07-1894 in Vught, 36 jaar oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophia werd verpleegd in het gesticht voor krankzinnigen "Voorburg" te Vught 
Bij de veiling van de boerderij van vader Bart. kocht Sophie het weiland 

Hertkamp aan de Koelhosterweg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVVV    
    
    
Volmacht pa Bart, Martje en, Elisabeth (Lijsje) . rechts hun  handtekeningen 
 
7. Elisabeth (Lijsje) Koenen, geboren op vrijdag 03-08-1860 in Hoogland . 

Lijsje is overleden op woensdag 28-06-1911 in Hoogland, 50 jaar oud. Ze 
trouwde met Dirk Voskuilen. 

 
Op 11 januari 1887 maakt Bart zijn testament op. De ondertekening is op de 

volgende pagina afgedrukt.  
  

In 1885 werd in Vucht op het 
landgoed Voorburg een dependance 
ingericht van Nederlands oudste 
krankzinnigengesticht, Reinier van 
Arkel in Den Bosch, om het toegeno-
men plaatsgebrek in deze inrichting 
op te vangen.  
 
In die tijd was de behandeling en 
mogelijke genezing van geestes-
zieken door deskundigen, medici, als 
nieuwe aanpak erg in opkomst. 
 
De inrichting Voorburg nam in Noord-
Brabant lange tijd een centrale plaats 
in bij de opvang van psychiatrische 
patiënten.  
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Waarvan akte. Ge-
daan verleden te 
Amersfoort ten kan-
tore van den notaris, 
in tegenwoordigheid 
van de Heeren Petrus 
Hermanus van 
Haselen, makelaar en 
Gerrit Prins meester- 
timmerman, beiden 
wonend in Amers-
foort, als getuigen 
met den comparant 
aan den notaris 
bekend. En hebben de  
comparant, de getui-
gen en de notaris 
Onmiddellijk na 
voorlezing deze 
minute geteekend. 
(B. Koenen, P.H. van 
Haselen, G. Prins en 
notaris de Louter) 

  

 
Bart is 75 als hij zijn testament opmaakt:“Voorts wensch ik, dat een som van 
tweehonderd gulden mijner nalatenschap, zal worden bestemd voor 

kerkdiensten tot rust mijner ziel.” Verder stelt hij de verpleging van Sophie 
veilig door haar het maximaal mogelijke te laten erven. Cornelis Schimmel, 

de bakker van Hoogland wordt als testateur aangewezen. Zijn vrouw 
Elisabeth Maria Coenen is nog verre familie van Bart. (de grootvader van 

Elisabeth en de vader van Bart zijn broers) 

Eind 1888 tekent Bart de volmacht aan Schimmel, die volledige 
handelingsbevoegdheid krijgt. Bart wordt waarschijnlijk steeds zieker en 

heeft geld nodig voor zijn verpleging. 
 
Een maand later,13 december wordt de boerderij geveild. Een dikke akte van 

10 pagina’s doet daarvan verslag.1888. de veiling wordt gehouden in de 
Herberg van Cornelis Schimmel aan den Ham te Hoogland en begon om half 

zeven ‘s avonds. Cornelis is bakker en herbergier. Hij is een druk baasje. 
 

Cornelis is lasthebber voor vader Bart, Elisabeth, Martje, Johannes Gerardus 
vanuit Ned. Indië, Johannes Paulus vanuit Amerika en voor Sophie  van het 
gesticht. 

 
De boerderij brengt 11840 gulden op aan waarde onroerend goed. Het blijkt 
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dat de familie voor 10290 gulden aan onroerend goed terugkoopt. 1550 

gulden wordt aan contanten ontvangen. 
 

Hieronder is de ondertekening van de veilingakte weergegeven 
 
 
W
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Allereerst Cornelis Schimmel, als lasthebber voor de meeste kinderen. 

Anthonie van t Klooster, Peter Kuijer, Piet van den Tweel, Manus Leenders en 

Jan Bos, als inzetters. Johannes Schoonderwoerd als koper in opdracht. H. 

Westerhuis, en Andries van der Kooij als kopers. De getuigen zijn de 
makelaar van Haselen en de gemeentebode Hendrik van Agteveld 

 

Overlijden 
 
Antje is overleden op donderdag 05-03-1885 in Hoogland, 73 jaar oud.Bart is 
overleden op donderdag 21-02-1889 in Utrecht, 77 jaar oud. 
 
Bart sterft in Utrecht. Hij is op het eind van zijn leven opgenomen in een 

gesticht voor krankzinnigen in Utrecht.(Willem Arntsz). Uit de erfenis worden 
diverse rekeningen betaald, zoals die van Dr Kropff voor geneeskundige 
behandeling  62.40 gulden en van het gesticht 140 gulden. 

 
Wat nog moet gebeuren is het verdelen van de nalatenschap. Dat gebeurt 

ruim vier maanden later. Op de veiling is in feite alleen maar grond verkocht. 
Elisabeth en Marje kopen de boerderij op de Bik. Sophie koopt het weiland de 
Hertkamp aan de Koelhorsterweg. Grietje en haar man Hendrik Westerhuis 

kopen het huis op de Bik, dat Bart na 1861 gebouwd heeft. 
Als de boedel opgemaakt is blijkt het erfdeel van de kinderen van Gerretje 

van den Hove uit het eerste huwelijk 604 gulden te zijn. De kinderen van 
Antje van Huik krijgen 1553 gulden, behalve Sophie, want zij heeft de 
wettelijk maximale portie gekregen. Haar erfdeel is 3164 gulden. Ook het 

legaat van 200 gulden voor de “kerkediensten wordt betaald. 
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En is in deze minute 
onmiddellijk na voor-
lezing door de verschenen 
personen de getuigen en 
den notaris onderteekend, 
behalve door den com-
parant Brandenburg, die 
verklaart niet te kunnen 
schrijven, noch zijn naam 
teekenen, uithoofde hij dit 
niet heeft geleerd, terwijl 
ook de kantonrechter 
mede-onderteekend 
 
Ondergetekenden zijn: 
H. Westerhuis (echtgenoot 
van Margaretha Koenen) 
T.J. van Riet, vader van  
het R.K. Weeshuis in 
Amersfoort (gemachtigde 
van kloosterzuster Maria),  
W.llem koenen  uit 
Blaauwkapel, C. Schimmel 
testateur, Martje Koenen, Johannes Kerkhof be-edigd klerk van het 
hypotheekkantoor, Hendrik  Croockewit junior, kanton-rechter ,Johannes 
Knoppers kandidaat notaris, Johannes de Louter,notaris  
 

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 

1   Broer Gijs geboren  (29-12-1813) 
3   Tante Martje trouwde met Toon Oudhuizen (Oudhuijsen)  (24-08-1815) 
3   Moeder overleden  (15-10-1815) 
14   Vader overleden  (07-12-1826) 
23   Zus Reyertje Janse trouwde met Jan van ’t Klooster  (13-12-1835) 
24   Neef Nicolaas gedoopt  (09-12-1836) 
25   Broer Lubbert overleden  (27-04-1837) 
26   Nicht Feijtje geboren  (04-01-1839) 
30   Zus Reyertje Janse overleden  (16-12-1842) 
33   Broer Gijs overleden  (18-05-1845) 
35   Broer Jan trouwde met Heiltje van Hamersveld  (03-11-1847) 
36   Nicht Maria geboren  (15-10-1848) 
36   Trouwde met Bart Koenen  (25-10-1848) 
37   Nicht Maria overleden  (11-03-1849) 
37   Zoon Antonius Paulus geboren  (13-01-1850) 
38   Neef Anthonius geboren  (16-02-1850) 
39   Dochter Martje geboren  (19-08-1851) 
40   Zoon Joannes Gerardus geboren  (23-12-1852) 
41   Neef Cornelis geboren  (22-03-1853) 
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42   Neef Nicolaas overleden  (22-05-1854) 
42   Zoon Jacobus geboren  (24-11-1854) 
43   Zoon Jacobus overleden  (19-02-1855) 
44   Neef Bart geboren  (15-03-1856) 
44   Kind N.N. levenloos geboren  (21-06-1856) 
45   Dochter Sophia geboren  (14-10-1857) 
47   Nicht Feijtje trouwde met Gerrit Werkhoven  (11-06-1859) 
48   Dochter Lijsje geboren  (03-08-1860) 
48   Broer Jan overleden  (30-09-1860) 
49   Tante Martje overleden  (08-04-1861) 
64   Neef Cornelis trouwde met Cornelia Poort  (10-01-1877) 
70   Neef Anthonius trouwde met Geertje Hoefsloot  (02-11-1882) 
71   Neef Bart trouwde met Maria Iszard  (13-06-1883) 
 


