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Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) 

 
Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en 

Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 10 januari 1877 in 

Hoogland (Amersfoort) met Cornelia Poort, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 8 
maart 1852 in Hoogland, dochter van Hendrik Poort en Maria Gevering.  

 

Ria van Doesburg, een kleindochter van Maria van Huik herinnert zich een oude 
uitspraak van haar oma Maria van Huik. 
Ik heb gezocht naar de vrouw waar mijn oma vaak over vertelde. Haar ouders (dit 
is echt een warwinkel) waren eigenlijk op den duur haar ouders niet meer. De 
volgorde ben ik kwijt, maar de een stierf, de ander hertrouwde, dan overleed de 
ander en de volgende hertrouwde op zijn of haar beurt weer. En dat deed zich meen 
ik nóg eens voor. Wat ik wel haarscherp onthouden heb is dat een van die weduwen 
de volgende historische uitspraak deed: 

"Als ik nóg eens ga trouwen, dan 
is het met een van drie maal 
zeven!!" 
Een jonge man dus. En volgens 
het verhaal van mijn oma deed 
ze dat nog ook.Of hij precies 21 
was weet ik niet, maar het was 
de vriend van haar zoon, dus ver 
zal het er niet vandaan zijn. Wie 
is die leuke vrouw? 
 
Wel dat is dus Cornelia Poort. 
Zij is na het overlijden van haar 
eerste man Cornelis op 
10/10/1895 hertrouwd met 
Wouter van den Brink. Hij was 
toen 22 of 23 jaar oud en 20 
jaar jonger dan zijn vrouw 
Cornelia. 7,5 Jaar later overleed 
Coirnelia. Wouter is in datzelfde 
jaar 1903 hertrouwd met de 
weduwe Gerdina van den 
Berg. Dit huwelijk heeft ook niet 
lang stand gehouden, want 
Wouter is 31 maart 1908 op 36 
jarige leeftijd al overleden. 
Gerdina van den Berg is in 1915 
voor de 3e keer getrouwd met 
Cornelis van Drie. Opvallend 

is, dat Wouter 2 keer een 
oudere vrouw trouwde. Cornelia Heiltje van Huik en Kees de Vries (1912) 
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was 20 jaar ouder dan hij en Gerdina en Wouter verschilden 11 jaar in leeftijd. 
Joop Renkers is een kleinzoon van Gerard de Vries. De foto’s van Heiltje van Huik 
en Gerard de Vries heb ik van hem gekregen. Maria van Doesburg kleinkind van 
Tijmen Vonk en Maria van Huik dank ik voor de foto’s van haar grootouders. 
 

Kinderen van Cornelis en Cornelia:  
 

1 Jan van Huik, geboren op 18 november 1877 in Hoogland. 
Jan trouwde op 8 november 1902 in Hoevelaken met Aleida Midden. Ze is 
geboren op 12 mei 1875 in Hoevelaken, dochter van Lucas Midden en 

Theodora van Dijk. Jan was toen boerenknecht en wat kon Aleida anders zijn 
dan dienstbode. 

 
2 Hendrik van Huik, geboren op 3 september 1880 in Hoogland. Hendrik is 
overleden op 26 juni 1956 in Hilversum, 75 jaar oud. Hij is begraven op 30 

juni 1956 te St Barbara kerkhof Hilversum. Getrouwd op 9 september 1903 in 
Hoogland (Amersfoort) met Jannetje Mossing, toen 18 jaar oud. Jannetje is 

geboren op 16 december 1884 in Hoogland, dochter van Wilhelmina Mossing. 
 

3 Herman (Mannes) van Huik, geboren op 1 november 1882 in Hoogland 
Mannes is overleden op 31 december 1961 
in Amersfoort, Hij was 79. 

Hij trouwde op 20 juli 1905 in Hoogland met 
Maria van den Hoven. Zij is geboren op 26 

april 1887 in Hoogland, dochter van 
Gerardus van den Hoven en Willemina, 
Johanna, Elisabeth Markhorst. Maria is 

overleden op 13 juni 1960 in Amersfoort, 73 
jaar oud. Herman was melkboer van 

beroep.Aan hem is een apart hoofdstukje gewijd. 
 
4 Maria van Huik, geboren op 7 oktober 1885 in 

Hoogland. Maria trouwde 27 april 1904, met Tijmen 
Vonk. Tijmen is geboren op 12 januari 1881 in 

Amersfoort, zoon van Jan Vonk en Everdina van Grol. 
Maria en Tijmen zijn vele malen verhuisd. Hij 
werkte bij de Spoorwegen, en wilde graag 
bevorderd worden. In die tijd betekende dat van 
werkplek veranderen. Toen hij hij ploegbaas of 
voorman zoiets in elk geval, was geworden in Tiel, 
had hij zijn doel bereikt. Daarna zijn ze niet meer 
verhuisd. Tijmen was een enthousiast konijnenfokker 
en won regelmatig prijzen met zijn Vlaamse Reuzen.  
De foto is genomen voor zijn konijnenhok. (Ria van Doesburg) 

 
5 Heiltje van Huik, geboren op 19 november 1888 in Hoogland 
(Amersfoort). Heiltje is overleden op 28 mei 1973 in Amersfoort. 84 Jaar is ze 

Maria van Huik 



3  Cornelis van Huik (1853-1894) 

23/4/2007  3 

geworden. Heiltje trouwde, 23  

jaar oud, op 8 februari 1912 in 
Amersfoort met Cornelis Gerardus 

(Kees) de Vries, 24 jaar oud. Het 
kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 
18 januari 1912 in Amersfoort. Kees is 

geboren op 20 mei 1887 in Amersfoort, 
zoon van Antonius de Vries en 

Antonia van Vulpen. Hij overleed op 9 

november 1959 in Amersfoort, 72 jaar 
oud. Hij was melkboer van beroep. Kees 

was eerder getrouwd met Johanna van 
L
a

a
Laar, die al op 27 Januari 1911 overleed, 22 jaar oud. Ze stierf 5 dagen na 

de geboorte van een levenloos kindje. 2 Kinderen liet ze na. Hendrika was 
toen 4 en Cornelia Johanna (Cor) was pas 2. Heiltje heeft de 2 kinderen 
opgevoed en kreeg zelf een kind. Op 28-4-1928 wordt haar zoon Antonius 

Cornelis (Ton) de Vries geboren. 
 

6 Cornelis (Kees) van Huik, geboren op 22 juli 1891 in Hoogland 
(Amersfoort). Hij was wegwerker bij de N.S.. Kees is overleden op 7 oktober 
1980 in Hilversum, 89 jaar oud. Hij was een parochiaan van de H. Clemens 

Gerretje Kaas werd zijn vrouw. Hij trouwde op 5 november 1915 in Baarn. 
Gerritje is geboren op 6 maart 1894 in Hoogland, dochter van Evert Kaas en 

Arnolda Papenburg. Gerritje is overleden op 23 april 1973 in Hilversum, 

79 jaar oud. Zie verder het aparte hoofdstukje over Cornelis  
 
 

Galerij van de kleinkinderen 
 

Jan en Aleida Midden 
Theodorus (Dirk) van Huik, geboren op 27 oktober 1914 in Hilversum  

 
Hendrik en Jannetje Mossing 
Gerardus (Gerard) van Huik, geboren op 3 juli 1908 in Baarn. 
Cornelia (Neel) van Huik, geboren omstreeks 1912 in Hilversum. 

Cornelis (Kees) van Huik, geboren omstreeks 1918 in Baarn? 
 

Herman en Maria van de Hoven (zie apart hoofdstukje) 
Cornelis Gerardus, Hermanus (Kees) van Huik, geboren op 20 mei 1906 
in Amersfoort 

Gerardus (Gerrit) van Huik, geboren op 21 juli 1907 in Amersfoort. 
Wilhelmina Johanna, Elisabeth (Mien) van Huik, geboren op 7 november 

1909 in Amersfoort. 
Cornelia, Wilhelmina, Maria (Corrie) van Huik, geboren op 4 mei 1925 in 
Hoogland. 

Kees de Vries Johanna van Laar 
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Maria van Huik en Tijmen Vonk 
Kees Vonk 

Toen hij een jaar of tien was is hij bij het spelen verongelukt. Hij klom op de 
waterpomp op het plein in Tiel, hield zich bovenop vast aan de knop van het 
deksel en sloeg met dat loodzware deksel achterover naar beneden. Dat 
gevaarte verpletterde zijn borstkas. Maria heeft daar levenslang verdriet van 
gehad. 
Arnoldus Vonk, getrouwd met Antonia Belgers, kinderen Tijmen, Thijs 
en Maria Vonk 
 

Johannes Vonk, 
getrouwd met Mien 

van Leeuwen, kind 
Maria Vonk Cornelia, 
Everdina Vonk, 

getrouwd met Henry, 
Cornelis van 

Doesburg kinderen 
Maria en Teunis van 

Doesburg. 
 
 
 

Heiltje van Huik en Cornelis de Vries 
Antonius Cornelis (Ton) de Vries, geboren op 28 april 

1928 in Amersfoort 
 

Kees van Huik en Gerritje Kaas 
Cornelis van Huik, geboren op 24 augustus 1916 in 
Hilversum, 24 juni 1942 getrouwd met Cornelia Ooms, 

kinderen Annetta en Cornelia 
Arnolda (Nolda) van Huik, geboren op 26 februari 1921 
in Hilversum, getrouwd 04 juli1945 met J.J. Sennef, kind 

Lia Sennef. 
Johannes (Jan) van Huik, geboren op 26 februari 1922 

in Hilversum, gehuwd op 20 oktober 1943 met 
Margaretha,Bardina Schouten. Kinderen: Gerry, Marja, 
Cornelis Hendrik, Margaretha Bardina en Joanna 

Maria van Huik. 
Eduard van Huik, geboren op 15 december 1928, 

overleden 8 april 1982 in Hilversum, gehuwd op 6 
september 1952, kinderen Anita, Silvia, Edwin en Martin 
van Huik 

Opa Tijmen  met kleindochter Maria en vader Johannes Vonk 
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Overlijden 
 
Cornelis is overleden op 11 mei 1894 in Hoogland , 41 jaar oud. 

Cornelia stierf op 51jarige leeftijd 22 maart 1903 in Hoogland , 
Op 22/02/1904 wordt de boedelscheiding opgemaakt door notaris Knoppers 
AT 051 k008 rep. 1476. Helaas, deze akte bleek niet aanwezig te zijn, toen ik het 
archief in Amersfoort bezocht. 

 

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 
2   Broer Bart geboren   (15-03-1856) 

7   Vader overleden   (30-09-1860) 

8   Moeder trouwde met Herman van Bekkum   (31-07-1861) 

9   Halfzus Bartha geboren   (16-09-1862) 

12   Halfbroer Gerrit geboren   (03-04-1865) 

16   Moeder overleden   (17-04-1869) 

23   Trouwde met Cornelia Poort   (10-01-1877) 

24   Zoon Jan geboren   (18-11-1877) 

27   Zoon Hendrik geboren   (03-09-1880) 

29   Zoon Herman [Mannes] geboren   (01-11-1882) 

29   Broer Anthonius trouwde met Geertje Hoefsloot  (02-11-1882) 

30   Broer Bart trouwde met Maria Iszard   (13-06-1883) 

31   Neef Johannes geboren   (06-09-1884) 

31   Tante Annetje overleden   (05-03-1885) 

32   Dochter Maria geboren   (07-10-1885) 

34   Nicht Antonia geboren   (07-05-1887) 

35   Dochter Heiltje geboren   (19-11-1888) 

38   Zoon Kees geboren   (22-07-1891) 

38   Halfzus Bartha trouwde met Willem Smit   (25-02-1892) 

39   Nicht Everarda, Alijda geboren   (07-02-1893) 
 


