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Voorwoord
Het zal de herfstvakantie van 1968 geweest zijn, dat ik met mijn broer Paul op de Mobylette vanuit
Drunen naar Beesd toog om in de pastorie aldaar doopboeken door te zoeken op de naam Verhaak.
De avond tevoren hadden we met moeder (Kitty Verhaak-Akveld) een la met bidprentjes en oude
foto’s doorgenomen waarmee we het begin van een stamboom hadden geconstrueerd. Met deze
bagage begon onze zoektocht naar de stamboom der Verhaken. We kwamen thuis met verwanten
van betovergrootvader Everard. Er gloorde een bet-betovergrootvader Cornelis aan de horizon.
Een volgende stap was de gang met moeder naar het archief van de provincie Gelderland waar zich
in de “Gelderse Huwelijken” onbekende Verhaken aandienden in Hurwenen, aan de overkant van de
Waal gevestigd. We vonden geen link tussen die stam en de onze. Moeder legde wel verbinding met
Meynard Verhaak, een Hurwener nakomeling, die van die kant veel extra informatie opleverde.
Deze kennis heeft ze met vaders neven Flip en Jozef en hun zwager Ferd Pasteels gedeeld en het
geheel, gestold in een schoenendoos, heb ik bij haar overlijden in 2006 mee naar Utrecht genomen,
ingevoerd in de database Aldfaer en er verder niet meer naar omgekeken.
Tot Corona kwam. En ik vernam dat de Burgerlijke Stand gegevens via internet beschikbaar waren. En
ik toch niets beters te doen had. En ik “Verhaak” ging zoeken op Delpher, op LinkedIn, op Facebook,
op Google. Toen kon ik de eindjes aan elkaar knopen met deze familiegeschiedenis als resultaat.
Misschien wel het leukste aan deze onderneming was het contact dat ik met talloze verre
familieleden kreeg en de hulp die ze me boden. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.
Met name gaat mijn dank uit naar:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Christianne (Chris) Verhaak en Nel Verhaak-Sommers die me gastvrij in Malden ontvingen en het grote
Verhaak archief te leen gaven waaruit tal van illustraties geput zijn.
Ferd Pasteels, echtgenoot van Ria Verhaak, die dit archief oorspronkelijk verzamelde en ordende en
die me thuis in Eindhoven ook over tal van Verhaak-details heeft bijgepraat
Meynard Verhaak, de genoemde “Hurwener nakomeling” die mijn moeder al van veel informatie
voorzag, maar mij afgelopen maanden nog veel extra’s bezorgde.
Gisela Verhaak-Verheijen die me in Heusden vertelde hoe een tennisbaan haar leven veranderde.
Margret Verhaak-Stockmann die me op de valreep vertelde over haar ontmoeting met mijn moeder
als aspirant gecommitteerde: twee elkaar onbekende dames, maar beiden mevrouw Verhaak en
beiden met een Harry Verhaak getrouwd.
Peter Thoben, historicus, die me archiefmateriaal omtrent de bewegingen van mijn opa Frans en diens
omgeving ter beschikking stelde.
Marc Philipsen, heemkundeonderzoeker en -publicist, die het leven van Christiaan Verhaak in
meerdere artikelen heeft belicht.
Al die informanten die me per mail weer extra details opleverden: Rudi Verhaak, Derkjan Verhaak,
Guido Verhaak, Els Verhaak, Paulien Verhaak, Hadewijch Zwart, Giljam Verhaak, Aenny Verhaak,
Jeroen Verhaak, Radboud de Groot, Matthias Verhaak, Marieke Verhaak, Joke Baas, Jaan Verhaak,
Mariëtte Pasteels, Joost Verhaak, Sjoerd van Es, Bastienne Verhaak Bart Verhaak, Roos Verhaak, Peter
Verhaak, Eric Verhaak, Wim van Es, Leon Pasteels, René Penning de Vries, Philo Kemkes, Frits Penning
de Vries, Eric Penning de Vries, Paul Penning de Vries, Yvonne Penning de Vries, Mariëtte Stouthandel,
P., Michelle Verhaak, Luc Verhaak, Paul Verhaak, Wilfred Verhaak, Marc Verhaak, Wilbert Verhaak,
Jacques Verhaak, Christine Verhaak, Anne van Es, Gertje Verhaak-Bos, Monique Verhaak, Paul
Verhaak, Jos Verhaak, Oswald Verhaak, Marc Verhaak, Fred Janssen, Willem Verhaak, Rob Penning de
Vries en allen die ik nu over het hoofd zie.
Fred Hijzen die de tekst op spel- en typefouten controleerde.
Last but not least: mijn broers Luc die de vormgeving van het te verschijnen boek voor zijn rekening
neemt en Paul die het Verhaak archief scande en de ultieme tekstcontrole uitvoerde.

Ik draag dit boek op aan de herinnering van mijn moeder, Kitty Verhaak – Akveld, die dit boek zelf,
met de middelen die ons thans ter beschikking staan, heel graag gemaakt zou hebben.
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Voorwoord bij 3.0
Sinds ik 350 jaar Verhaken in maart 2021 in meer dan 120-voud verspreid heb, zijn er veel nieuwe
reacties gekomen die weer nieuwe stukjes aandroegen voor de puzzel die Verhaak heet.
Een mooi puzzelstukje kreeg ik aangereikt toen ik enige boekjes aan huis afleverde bij Rob Penning
de Vries 1.6.4.6.1.5.4.2.6, zoon van Riet Verhaak, dochter van Theo Verhaak, de oudste zoon van Cornelis
Verhaak en Henriette van der Marck. Rob vertelde me dat hij in het huis van zijn grootvader Penning
de Vries woonde, die in het begin van de dertiger jaren vier panden naast elkaar had laten bouwen
aan de Groenestraat in Nijmegen. Twee panden ernaast verhuurt Penning de Vries aan Theo AEM
Verhaak 1.6.4.6.1.5.4 die in 1934 zijn aandeel in de drukkerij in Grave heeft opgegeven en blijkbaar naar
Nijmegen verhuisd is. Diens oudste dochter Riet (1.6.4.6.1.5.4.2) is dus het buurmeisje van één van de
zonen van de huiseigenaar Penning de Vries, Hendrikus Theodorus, met wie ze trouwt.
Ik heb uiteraard van de gelegenheid van mijn bezoek aan Rob Penning de Vries gebruik gemaakt om
het Nijmeegse huis van Theo te fotograferen en aan deze update toe te voegen (p. 46).
Een andere fotografische toevoeging is een naambordje dat ik ontwaarde toen ik de inmiddels 101
jaar oude Ferd Pasteels, echtgenoot van Ria Verhaak1.6.4.6.1.5.10.2 een exemplaar van het boek kwam
brengen. De tekst (op p. 102) gewaagde al van de positie van Ferd als “tweede burgemeester van
Eindhoven”, maar ik wist toen nog niet dat hij ook aan het Ferd Pasteelsplein resideerde.
Een ander groot puzzelstuk verkreeg ik, toen Mariëtte Maassen1.6.4.6.1.5.4.3.2, dochter van Jet
Verhaak1.6.4.6.1.5.4.3, jongere zus van bovengenoemde Riet, met mij contact op nam. Eigenlijk was deze
subtak, gerekend vanaf de kleinkinderen van Cornelis Verhaak en Henriëtte van der Marck, de enige,
waarmee ik helemaal geen contact had kunnen vinden. De familie Maassen-Verhaak komt er in de
eerste versies van 350 jaar Verhaken, zowel in druk als digitaal, dan ook bekaaid af met zes regels
tekst. Mariëtte Maassen, Bertine Maassen1.6.4.6.1.5.4.3.3 en haar zoon Joost1.6.4.6.1.5.4.3.3.2, Hein
Maassen1.6.4.6.1.5.4.3.3.4 en Saskia Bierma-Maassen1.6.4.6.1.5.4.3.1.1, de dochter van de in september 2021
overleden Han Maassen leverden allen bijdragen. Bertine Maassen hielp me ook nog aan een drietal
aardige foto’s van haar moeder, samen met haar ouders, haar broers en zus. Op p.81 komt deze
subtak uitgebreider aan de orde dan voorheen. p.46 en 84 bevatten nieuwe foto’s.
Ook een nieuwe foto op p.90. Tijdens een fietstocht dit jaar van Ruurlo naar Utrecht kwam ik door
Vierakker (onder Zutphen) waar Truus Verhaak1.6.4.6.1.5.8.6 dertien jaar huishoudster bij pastoor
Kolkman was. De Willibrorduskerk en pastorie stonden nog fier overeind, hoewel ze blijkens een
bericht in november in de Volkskrant in 2021 wel gesloten zouden worden in hun huidige functie.
Verder zijn op aandragen van Margret Stockman, echtgenote van Harrie Verhaak 1.6.4.6.1.5.10.3, Roel
Verhaak 1.6.4.6.1.5.4.4.1.2, Aenny Verhaak 1.6.4.6.1.5.8.4.6 en Paul Verhaak 1.6.4.6.1.5.10.5.1 nieuwe gegevens c.q.
anecdotes opgetekend op p. 53, 82 , 88, 92 en 104.
Henriëtte Speklé-Verhaak1.6.4.6.1.5.11.3, laatste in leven zijnde lid van de 8e generatie, attendeerde me er
op dat ze in Dordrecht was geboren. Daarmee gaf ze de verhuisbewegingen van haar vader Cornelis
1.6.4.6.1.5.11.
een extra wending. Afgaande op de geboorteplaatsen van haar oudere zussen en berichten
uit de burgerlijke stand is kaart 3 (p 44) wat Kees Verhaak betreft gewijzigd in Beesd- Grave Rotterdam- Arnhem-Haarlem-Dordrecht -Arnhem.
Ten slotte stuitte ik, na het gereedkomen van het boek in februari 2021, op scans uit het
bevolkingsregister van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) waarmee ik orde kon
scheppen in de 5e generatie van de Megense tak. In de tekst van het boek wordt slechts aandacht
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besteed aan de stamvader Adrianus1.7.1.4.7 van deze tak, maar in tabel 6 van appendix 1 wordt deze
Adrianus opgescheept met een zevental broers en zussen, waarvan in de meeste gevallen óf een
geboortedatum óf een sterfdatum bekend was, en waaronder drie Nicolazen of Klazen opdoken. De
data van het BHIC leverden aanvullende geboorte- en overlijdens data, waardoor de volgorde van de
familie veranderde, ze leerden dat de verschillende Nicolazen/Klazen tot één persoon herleidbaar
waren en ze leverden een extra zusje op. Tabel 6 van appendix 1 (p 132) is dus aangepast.
Dezelfde scans leverden ook duidelijkheid op over de woon- en verblijfplaatsen van Theodorus EAM
Verhaak1.6.4.6.1.5.4 op, waarmee vrij definitief kon worden vastgesteld dat hij degene was die in 1894
“op doorreis naar Grave” enige dagen doorbracht in het huis van bewaring van ’s Hertogenbosch
(p.45). Ook deze nieuwe inzichten leidden weer tot aanpassingen van kaart 3 op p. 44
Ten slotte is het triest maar onvermijdelijk dat een aantal beschreven personen inmiddels zijn
overleden. Dit is aangepast in de tekst, in appendix 1 (de stambomen) en in appendix 8, de
parenteel.
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Hoofdstuk 1

1650 – 1850: de eerste zes generaties

Een verhaal van drie rivieren
“De [rivier] ligt langs dit dorp. Zij komt er naar toe gestroomd. Zij vloeit er vriendelijk langs. Zij buigt er zich
weer van af. Zij ligt in de blanke boorden der verzandingen in hare bochten, in het fluwelen groen van vlak
gevlijde uiterwaarden, tusschen de welige ruigten der grienden. Een stoomertje trekt tegen stroom op. Een
schokker ligt pal verankerd boven zijn spiegelbeeld, waar trillende rimpels in slaan. De kribben van basalt steken
in het water, in de verte ligt een schuit, en over het water gaat nadrukkelijk het verre geratel der kettingen en
kabels van het kalme, platte veer, waar menschen stil op staan en een klein paard droomt voor de stille kar”.

Antoon Coolen1 beschrijft hier de Maas, ter hoogte van Lith. Ons verhaal speelt zich gedurende meer
dan twee eeuwen af langs de oevers van diezelfde Maas (Megen, Grave), van de Waal (Hurwenen,
Zaltbommel, van waar Waal en Maas elkaar raken: Rossum, Alem) en van de Linge (Beesd, Rumpt,
Deil).
De oervader van onze stamboom, Meynardus12 Verhaak wordt door de bronnen geplaatst in
Meteren, dorp onder Geldermalsen, aan geen enkele rivier gelegen. Meynardus1 en Digna Verhaak
hebben vier dochters en twee zonen: Gijsbertus1.6 en Wilhelmus1.7 die beiden te Beesd worden
geboren. Bij de Linge. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Gijsbertus1.6 blijven
allen rond Beesd hangen, met veel uitstapjes naar Rumpt en Deil, één kilometer naar het westen
respectievelijk vijf kilometer naar het oosten. Wilhelmus1.7, zijn jongere broer die zelf nog in Beesd
sterft, heeft twee zonen die de lijn voortzetten: Nicolaus1.7.1, die in Varik trouwt en zijn meeste
kinderen in Megen (langs de Maas) ter wereld ziet komen, en Meinardus1.7.6, die in Rossum sterft en
wiens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen allen rond Rossum en Hurwenen aan de
boorden van de Waal geboren worden en opgroeien.
Drie takken aldus, die vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw ieder hun eigen weg gaan.
Geografisch gesproken buigt de Megense tak het eerst af. Een aantal zonen van Nicolaus1.7.1,
geboren in Megen, laten daarna geen sporen achter, behalve diens zoon Willem1.7.1.4. Die heeft twee
naspeurbare zonen, beiden geboren in Megen: Joannes Verhaak1.7.1.4.5 die in Zuilen bij Utrecht
trouwt, sterft en alleen dochters nalaat die allen in het Utrechtse (Vleuten, Utrecht) verwijlen en
Adrianus Verhaak1.7.1.4.7, die in 1788 in Megen wordt geboren, in 1815 in Bunnik trouwt en zijn
kinderen in Bunnik ziet opgroeien. Dit zwermt daarna uit over Driebergen, Zeist, Utrecht en
Maartensdijk.
Beide andere takken kennen iets als een wespentaille. Door vroegtijdige sterfte van mannelijke
Verhaken en het niet kunnen volgen van sommigen, zien we rond 1840 Minardus1.7.6.9.3 Verhaak als
enige mannelijke overgeblevene van de Hurweense tak een gezin stichten waaruit negen kinderen
voortkomen, waarvan slechts één zoon, Christiaan1.7.6.9.3.8 , voor verder nageslacht zorgt. De hele
latere Hurweense tak van heden stamt dus af van deze Christiaan Verhaak (1857-1927). Christiaan
verhuist als hulponderwijzer naar Zeeuws-Vlaanderen, waar zijn vrouw vandaan komt, leidt een
veelbeschreven bestaan als gemeenteraadslid en wethouder in Sas van Gent en als burgemeester
van Beek en Donk, waarover we later nog uitgebreid te spreken komen. Zijn nageslacht waaiert
voornamelijk over Brabant uit (Beek en Donk, Zevenbergen, Breda, Eindhoven).

1

Antoon Coolen. Dorp aan de rivier. Nijgh en van Ditmar N.V. Rotterdam – ’s-Gravenhage. 1947.
In appendix 1 staat de volledige stamboom in rechte lijn weergegeven. In het Parenteel, een afzonderlijke
bijlage, staat de volledige stamboom met zijtakken. De rode cijfers in superschrift corresponderen met de
identificatienummers in het Parenteel.
2
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Kaart 1: De Stamvaders: de verspreiding van de drie takken Verhaak tussen 1650 en 1880
Oertak: Enspijk, Beesd, Meteren
Beesder tak: Beesd, Rumpt, Deil, Beesd
Megense tak: Meteren – Megen – Utrecht,Bunnik
Hurwener tak: Beesd, Meteren – Rossum, Hurwenen

In de Beesder tak blijft op een vergelijkbare wijze (sterfte in de mannelijke lijn, bepaalde lijnen niet
na kunnen trekken) de in 1850 te Beesd geboren Cornelis Hubertus Johannes1.6.4.6.1.5 als enige erflater
over. Hij trouwt eerst met Anna Maria Pieck die na drie kinderen op 24-jarige leeftijd overlijdt. Hij
trouwt binnen een jaar weer met Henriette van der Marck uit Grave, die hem acht kinderen schenkt.
In 1887 overlijdt Cornelis HJ op 37-jarige leeftijd en de weduwe Verhaak trekt met haar kinderschaar
terug naar Grave. Van hieruit verspreidt de Beesder tak van de familie Verhaak zich in vele
richtingen: Een belangrijke kern blijft rond Grave, Nijmegen, Arnhem. Een tak waaiert uit via Gouda
naar Zaandam en Amsterdam, een tweede tak naar Dordrecht en Roosendaal.
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Meynardus1
* 1650 Enspijk
† 1745 Meteren

Gijsbertus1.6

Wilhelmus1.7

*1681 Beesd

* 1684 Beesd

†?? Beesd

†1745 Beesd

Everardus1.6.4
* 1716 Beesd
† 1800 Rumpt

Nicolaus 1.7.1
* 1705 Beesd
† 1788 Megen

Meiinardus1.7.6
* 1710 Meteren
† 1779 Hurwenen

Cornelis1.6.4.6

Wilhelmus1.7.1.4

Wouter1.7.6.9

* 1756 Rumpt

* 1760 Megen

* 1758 Hurwenen

* 1830 Rumpt

† 1828 Megen

†1838 Hurwenen

Everardus1.6.4.6.1

Adrianus1.7.1.4.7

Meinardus1.7.6.9.3

* 1810 Rumpt

* 1788 Megen

* 1810 Hurwenen

† 1869 Zevenaar

† 1840 Utrecht

† 1882 Hurwenen

Cornelis1.6.4.6.1.5

Huijbertus1.7.1.4.7.3

* 1850 Beesd

* 1820 Bunnik

Christiaan
Verhaak1.7.6.9.3.8

† 1887 Beesd

† 1908 Zeist

* 1857 Hurwenen
† 1927 Beek en Donk

De drie lijnen in de stamboom: Beesd/Rumpt – Megen/Utrecht - Hurwenen

De Bommeler- en Tielerwaard in de 17e, 18e en 19e eeuw
Staatkundige omgeving
De omgeving waarin zich de ontwikkeling van de eerste vijf á zes generaties Verhaak afspeelde was
de Bommeler- en Tielerwaard en Megen. Bommeler- en Tielerwaard vielen in de 80-jarige oorlog al
vroeg onder het gezag van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zaltbommel werd in 1574 en
1589 belegerd door de Spanjaarden, het fort Sint-Andries, bij Rossum viel in 1600 nog even in
Spaanse handen, maar met het twaalfjarig bestand was de hele Bommeler- en Tielerwaard als
9

onderdeel van Gelderland een vast deel van de Republiek3.
Dat lag anders voor Megen. Van oorsprong een graafschap onder gezag van de Duitse keizer dachten
de Staten-Generaal het als onderdeel van de Meijerij van Den Bosch bij Staats-Brabant te behoren,
maar de graaf van Megen was het daar niet mee eens. Sinds ca. 1683, na arbitrage zagen de StatenGeneraal de facto Megen als een zelfstandig graafschap wat het bleef tot 1795, toen het Frans werd4.
Na de vrede van Münster in 1648 kon het bij tijd en wijle nog spoken in het rivierenland. In het
rampjaar 1672 trokken de Fransen door de Bommelerwaard, richtten er vernielingen aan,
verwoestten o.a. Hedel vrijwel volledig. In de winter van 1794-’95 ziet men opnieuw de Fransen door
de Bommelerwaard trekken. In de hierna gestichte Bataafse Republiek maakt de Tielerwaard deel uit
van het Departement van den Rijn, De Bommelerwaard van het Departement van de Dommel en
Megen is dus Frans. Na 1801, in het Bataafs Gemenebest (1801-1806) en in het Koninkrijk Holland
(1806 -1810) horen Bommelerwaard en Tielerwaard bij Gelderland. Vervolgens is heel Nederland van
1810 – 1813 onderdeel van het Franse rijk en vanaf 1815 vallen Bommeler- en Tielerwaard onder
Gelderland en Megen onder Noord-Brabant.

Religieuze omgeving
Waar in de periode 1648 – 1780 het gebied ten zuiden van de Maas overwegend katholiek is, is de
Bommelerwaard een beetje half/half verdeeld tussen protestanten en katholieken5. In Zaltbommel
mocht in 1707 een particulier woonhuis voor “den R.K. eeredienst” worden ingericht, wat in 1781
door een kerkgebouw in de Oliestraat werd vervangen6. In 1845 wordt in Rossum een RK
waterstaatskerkje gebouwd6. Hurwenen kende alleen een NH kerk. We zien dat als doopplaats van
Verhaken uit Hurwenen vanaf 1742 Zaltbommel genoemd wordt, vanaf 1764 Rossum. De
Tielerwaard, het gebied rond de Linge, is in die periode veel “protestanter”; katholieken (Verhaken
zijn voor zover we kunnen nagaan altijd katholiek geweest) zijn hier ver in de minderheid. Dat
weerspiegelt zich ook in het beperkt aantal katholieke kerken in die tijd. In 1803 werd in Gellicum
(tussen Deil en Enspijk) een kerk aan de katholieken teruggegeven6. In de tijd dat mijn moeder en ik
in de jaren 1968 – 1975 op pastorieën in Beesd en Rumpt, en op het Geldersch Archief in Arnhem
oude doopboeken doorvorsten, kregen we de indruk dat er soms tijdperioden ontbraken, omdat er
in zo’n periode door omstandigheden geen “missionarissen” vanuit Staats-Brabant o.i.d.
langsgekomen waren.
In Megen heerste in de 17e en 18e eeuw volledige godsdienstvrijheid. Toen Frederik Hendrik in 1629
’s-Hertogenbosch innam, vluchtten de Franciscanen naar Megen waar ze een nieuw klooster
stichtten. In 1721 betrokken zusters Clarissen het klooster St. Josephsberg in Megen. Net als in Assisi
liggen de twee klooster aan beide kanten van het stadje. Katholieken uit de wijde omgeving konden
in de 17e en 18e eeuw op zondag in Megen naar de kerk gaan. Wellicht was dit voor Nicolaus
Verhaak1.7.1 een overweging om rond 1750 vanuit Meteren/Varik/Est de Waal en de Maas over te
steken en naar Megen te verhuizen.

3

Bron: De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland p. 203.
Nl.Wikipedia.org/wiki/Megen.
5
De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland, p.270.
6
Vermeulen, FAJ. De Bommeler- en Tielerwaard.
4
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Landschappelijke omgeving en beroepsuitoefening

De Linge bij Deil (PV:aug.2020)
Behalve door oorlog en godsdiensttwisten werd het rivierengebied door de eeuwen heen minstens
zoveel bedreigd door het water. Er waren regelmatig overstromingen na dijkdoorbraken. In 1697
waren er rivieroverstromingen in de hele Bommeler- en Tielerwaard. In 1726, 1741 en 1827 opnieuw
in de Tielerwaard, in 1780 in de Bommelerwaard en in 1809 was er een watersnood waar de hele
Bommeler- en Tielerwaard blank stond met meer dan tien dijkdoorbraken her en der. Deze
overstromingen betroffen een nog veel groter gebied: Betuwe, Land van Maas en Waal, Land van
Heusden en Altena, Alblasserwaard, 5-Herenlanden, alles stond onder water7.

De Hurwener Kil, resultaat van dijkdoorbraak (PV: aug.2020)

7

De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland, p.258-59, p.292-293.
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In 1861 was er nog een overstroming in de Bommelerwaard, waarvan in een krantenbericht uit 1940
gewag wordt gemaakt, met de Hurweense familie van Meindert Verhaak1.7.6.9.3 (vader van o.a.
Christiaan) in de hoofdrol.

Provinciaal Nieuws
WINTER-EPISODE TE HURWENEN IN 1861
Moedige redding onder de ogen van
Koning Willem III

Het behoort tot de betrekkelijke uitzonderingen, dat
koning vorst dermate in onze lage landen regeert, dat
de groote rivieren in de ijzeren boeien van den winter
worden geslagen. En indien dat wél gebeurt, indien de
wateren van Waal, Maas, Merwede en andere
belangrijke waterwegen zich stollen tot harde ijswegen,
komen de verhalen in de volksmond los, die
herinneren aan de gebeurtenissen uit vervlogen
“Hollandsche”winters. Verscheidene dier gebeurtenissen zijn in familiegeschriften geboekstaafd, andere
vindt men vermeldt in de oude jaargangen onzer
periodieken, weer andere zijn van geslacht op geslacht
voort-verteld en danken hun herinnering aan de
ouderwetsche overlevering.
We zullen in de hiernavolgende beschrijving een relaas
geven van een feit, dat zich in den winter van 1861
heeft afgespeeld in het onder den rook van Zalbommel
gelegen dorp Hurwenen.
Deze winter van vóór 79 jaar kenmerkte zich door een
heftige watersnoodramp. De rivier de Waal had hare
dijken doorgebroken. Het land van de Bommelerwaard stond blank. Toen trad plotseling een hevige
vorst in. Intusschen zou deze vorst van beslissende
beteekenis worden voor een gezin, dat tengevolge van
de watersnood in uiterst levensgevaar was komen te
verkeren. In Hurwenen, diep verzonken achter den
Waaldijk was het gezin van landbouwer Meijnardus
Verhaak door het snel bruisende rivierwater letterlijk
overvallen. Ouders en vijf kleine kinderen beneden
den leeftijd van twaalf jaren wachtten, terwijl het water
tot bijna aan den nok van de boerenwoning reikte, den
loop der gebeurtenissen af. Reddingsbooten waren in
het dorp niet bij de hand en de ingevallen vorst had de
rivier in korten tijd dermate in bevroren toestand
gebracht, dat van verderen afstand evenmin een
roeiboot kon worden ontboden. De plotselinge vorst
was van dien aard dat ondanks de voortdurende, zij het
geringe stijging van het water, het dunne ijs bleef zitten
en met het uur dikker werd. Deze bij toverslag
ingetreden strenge vorst zou juist de redding voor het
bedreigde gezin medebrengen

De ramp van de Bommelerwaard trok overal in het
land groote aandacht. Als steeds stond het Huis van
Oranje ook thans in de voorste gelederen om
belangstelling te betoonen. Koning Willem III had
reeds bij de eerste berichten der dijkdoorbraak,
ondanks de moeilijkheden van het toenmalige
winterverkeer, de reis naar de Bommelerwaard
aanvaard. Des ochtends in de vroegte was de koning
ter hoogte van het overspoelde dorp Hurwenen aan
den Waaldijk.
Het was onder de ogen des konings, dat een der
dorpelingen, zekere Leeuwenhaag, zich aanbood om te
trachten over het nog zwakke ijs de in nood
verkeerenden van het landbouwersgezin te redden. De
onderneming van den moedigen man was zeer
gevaarlijk. Het ijs kon onder zijn voeten wegzinken.
Maar hij was de enige voorhanden zijnde
mogelijkheid. En gezien de rijzing van het water was
vlug werk hier dubbel werk.
De reddingspoging werd ondernomen en tot een goed
einde gebracht. Over het doorbuigende ijs legde
Leeuwenhaag eenmaal, tweemaal, verschillende malen
den afstand van enige honderden meters tusschen de
dijk en de door water omgeven woning af. Telkens
werd een kind meegebracht tot tenslotte allen
behouden op den dijk waren. Als laatsten verlieten
daarna
ook
de
ouders
het
huis.
Tot op den dag van heden kan men in het dorp nog
een blijvende herinnering aan dezen waternood zien.
Een der huizen, van ouds genaamd “De Engel” 8 bezit
in den voorgevel een gedenksteen met het opschrift”

In het jaar zestig en één
Stond het water
Tot aan dezen steen
Wat de woning, waaromheen zich dit overgeleverde
verhaal heeft afgespeeld, betreft, deze is nog steeds
aanwezig, zij het grotendeels in vernieuwde toestand.
Uit: Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant – Zaterdag 27 januari 1940 – No. 23

8

“Den Engel” was de naam van de herberg van Hillebrand en Wouter, beiden aanwezig op het dak. Zie ook
p.23.
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De vijf kinderen onder de twaalf jaar, waarvan sprake is, zijn genoemde Christiaan,1.7.6.9.3.8 zijn oudere
broer Petrus1.7.6.9.3.5 en Petronella1.7.6.9.3.5, en zijn broers Hillebrand1.7.6.9.3.7 en Wouter1.7.6.9.3.9, die

Woning van Meijnardus Verhaak resp. herberg Den Engel omstreeks 1932. Oudere dame is Maria
van Osch, echtgenote van Hillebrand Verhaak. Rechts: gedenksteen: IN HET JAAR ZESTIG EN ÉÉN / STOND
HET WATER / AAN DEZEN STEEN.

samen later in Hurwenen herberg Den Engel zullen drijven waar menige openbare verkoping plaats
zal vinden.

De Maas bij Megen (PV: dec.2020)
In het hele rivierengebied is in de periode 1715 – 1780 veeteelt de dominante bron van inkomsten. In
de eeuw daarop gaat ook de landbouw een belangrijke rol innemen. Wanneer we in de stamboom
13

van de Verhaken kijken, zien we in de huwelijks- en overlijdensaktes dat Verhaken zonder
uitzondering in de 17e t/m 19e eeuw als “landbouwer”, “landman”, “veeteler”, “landbouwster” of
“dienstmeid” worden aangemerkt. Dit geldt ook voor veel aangetrouwden hoewel sommigen van
hen nog wel eens “bakker”, “zandman”, of “arbeider” waren. In de 2e helft van de 19e eeuw komen
we onder de aangetrouwden ook een metselaar, een koopman, een bierbrouwer en een
schippersgezel tegen.
Afgaand op de beroepsuitoefening lijkt de sociale status van de familie Verhaak bescheiden. In de
tweede generatie vormt het gezin van Elizabeth1.1 Verhaak van Dungen, de oudste dochter van
Meynardus, een uitzondering. Elizabeth, geboren rond 1665, trouwde met Hendricus Willemszn
Pompen (1659 -1742) en verhuist naar Alem. Meerdere van haar kinderen zien we in bepaalde jaren
de functie van Schepen en zelfs Buurmeester van Alem bekleden.
De beroepsuitoefening mag zich beperkt hebben
tot landbouw en veeteelt, Verhaken bezaten wel
grond en een zekere welstand (ten minste
sommigen van hen). Bijgaand krantenbericht uit
de Provinciale Noordbrabantsche en
’s Hertogenboscche Courant van 10-02-1872 laat
zien dat de familie Verhaak in de veeteelt een niet onbelangrijke rol speelde. Het betreft hier
waarschijnlijk Cornelis Gijsbertus1.6.4.6.4 Verhaak, broer van Everardus1.6.4.6.1.
Dezelfde Cornelis Gijsbertus wordt op 28-10
1836 eigenaar van “een Bouwmanswoning met
schuur en berg, erf, tuin en dijk, staande aan de
Lingedijk te Rumpt”. Dit huis, Thuys Agtermonde9, had een lange voorgeschiedenis. Het
was gelegen op een natuurlijke hoogte, een
oeverwal, opgeworpen door de Linge voor deze
in 1259 werd bedijkt. De funderingen van het
huis zouden uit de Middeleeuwen stammen.
Rond 1750 is de hoeve in verval geraakt: op een
gravure is het Huys te zien met gehavende en
brokkelige muren. Daarna komt weer een
opbloei en zouden de bewoners zich toegelegd
hebben op de paardenfokkerij. Men zegt dat het
vermaarde fokkers waren. De windwijzer op de
hooiberg, een paard met een veulen wijst op die beroepsuitoefening.
Cornelis Gijsbertus krijgt elf kinderen van wie bij zijn dood slechts vier dochters in leven zijn.
Huberta1.6.4.6.6.3 trouwt met Johannes van Avezaath en deze verkrijgt bij de dood van Cornelis
Gijsbertus de hoeve, na de andere erfgenamen uitgekocht te hebben. Johannes van Avezaath laat
het huis aan zijn jongste zoon Gijsbertus na, die na een reeks van tegenslagen (misoogsten, ziektes
onder het vee, economische neergang) het pand in 1936 moet laten veilen. Het graf van Gijsbertus
van Avezaath (1887-1970) troffen we nog aan op het kerkhof van Rumpt.
9

De geschiedenis rond THUYS Agtermonde is opgetekend door de heer Verheul, ter gelegenheid van een
bezoek van de Verhaken reünie 1990 (de kinderen en verdere nazaten van Anton1.6.4.6.1.5.9 Verhaak, neven en
nichten van mijn vader, zal ik maar zeggen) aan het min of meer voorouderlijk huis. Het huis behoorde aan de
oudoom van Antoonen diens erfgenamen (achterneven). De heer Verheul was eigenaar van het pand sinds
1966. Zijn volledige betoog is opgenomen in appendix 4.
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Graf van Gijsbertus van Avezaath
(PV: aug.2020)

In de Opregte Haarlemsche Courant van 24-10-1818 kondigt notaris JC van Kessel te Rumpt de
verkoop aan van twintig morgen wei- en hooiland, ingezet door Cornelis1.6.4.6. Na de dood van
Cornelis in 1830 wordt in de Arnhemsche Courant van 14-05-1833 diens grond te koop gezet door de
weduwe Huberta van den Heuvel.

Ook de dood van Meindert1.6.4.5 Verhaak (dit is een Meindert uit de Beesder tak, oudere broer van
Cornelis1.6.4.6 , van wie ik afstam), hij kreeg slechts twee dochters die op acht- respectievelijk
twaalfjarige leeftijd stierven, leidt tot verkoop van land. (Bron: Arnhemsche Courant 9-08-1833).

Vervoer en verplaatsing
Dit zeer landelijke driestromenland lag in de 17e – 19e eeuw nog behoorlijk geïsoleerd van de rest van
Nederland. Er liep in 1736 een Heerbaan van Zaltbommel via Geldermalsen en Culemborg naar
Utrecht. Zaltbommel was met zeilschepen verbonden met Nijmegen en Dordrecht. De reistijd tussen
Zaltbommel en Culemborg bedroeg in 1817 vier uur. Hetzelfde gold voor Tiel – Culemborg.
Zaltbommel – Tiel was drie uur.10
Tussen 1860 en 1876 komt er een spoorlijn tussen Utrecht – Zaltbommel – Den Bosch. Tussen 1876
en 1914 komt de lijn Nijmegen – Geldermalsen – Dordrecht11.

10
11

De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland, p. 317.
De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland, p. 344.

15

We zien bij de 17e- en 18e-eeuwse gezinnen uit onze familiestamboom dan ook nauwelijks
verplaatsingen tussen geboorte en sterfte die verder gaan dan verplaatsingen van Deil naar Rumpt
en Rhenoy en terug. Of tussen Hurwenen en Rossum12. Er zijn een paar echte “migranten” onder de
18e-eeuwse Verhaken: Cornelis Janse Versteeg (1752-1816), kleinzoon van Gijsbertus1.6, belandt
vanuit (vermoedelijk) Beesd helemaal in Gorinchem. Adriana1.7.6.10 Verhaak (1764 – 1852),
kleindochter van Wilhelmus1.7, gaat van Rossum naar Gorinchem. Ook Alegonda1.7.6.1.2 van Bergen
(1776 – 1850), een nichtje van Adriana, maakte deze beweging. Aldegonda1.7.6.6.5 Boele, van dezelfde
generatie, schopte het helemaal van Rossum tot Nijmegen! Meest betekenisvolle verplaatsingen
worden gemaakt door Nicolaus1.7.1 (1705 - ?) die van Meteren in Megen belandt en Minardus1.7.6
(1710-1779), die in Meteren wordt geboren en in Hurwenen overlijdt. Beiden zijn zonen van
Wilhelmus, kleinzonen van de oer-Meynardus. Met deze verplaatsing zijn Beesd, Hurwenen en
Megen gescheiden en komen ze niet meer bij elkaar. Hemelsbreed gaat het om twintig kilometer of
minder, maar er zaten wel één of twee grote rivieren tussen en de weg terug werd zelden gemaakt.
Uitzondering: Minardus’ dochter Elisabeth Verhaak1.7.6.8 (1755-1813) wordt in Hurwenen geboren,
trouwt met Tilemanus Somer of van Someren uit Beesd en sterft ook in Beesd.
In de 19e eeuw worden grotere verplaatsingen buiten het enge gebiedje rond Hurwenen of Beesd
gebruikelijker. Mijn eigen betovergrootvader Everardus1.6.4.6.1 (1810 – 1864), vader van Cornelis
Huibertus Johannes1.6.4.6.1.5 wordt geboren te Rumpt en overlijdt te Zevenaar, waarheen hij zijn
oudste dochter in 1859 is gevolgd. Wilhelmina1.6.4.6.4.2 Verhaak (1843 – 1890) wordt geboren in Deil,
trouwt met een schippersknecht en overlijdt tenslotte in Maastricht terwijl ze op dat moment
ingeschreven is in Arcen. Een andere nicht van Everardus, Johanna Christina1.6.4.6.4.10 gehuwd met
Johannes Hendrikus Pieck13 , krijgt kinderen die tussen 1879 en 1896 in Beesd geboren zijn en die
overlijden in o.a. Rotterdam (2x), Zevenaar (3x), Hoogland, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel en
jawel, ook twee in Beesd. Kinderen van een andere nicht, Henrica Johanna1.6.4.6.7 Verhaak, geboren
tussen 1849 en 1855, blijven deels in Deil (o.a. omdat ze de volwassen leeftijd niet halen) maar
verhuizen ook naar Schalkwijk en Arnhem.
En al in de vroege 19e eeuw raakt de Megense tak op drift. Willem1.7.1.4 (1760 – 1828), zoon van
Nicolaus1.7.1, wordt geboren in Megen en sterft in Megen. Maar zoon Joannes1.7.1.4.5 (1784 – 1861)
wordt geboren in Megen maar sterft in Zuilen, bij Utrecht. Hij krijgt twee dochters, Christina Anna
Elisabeth1.7.1.4.5.1 (1820 – 1903), geboren en gestorven in Utrecht en Evertje1.7.1.4.5.2 (1821 -1871),
geboren in Maarssen en overleden in Zuilen. Christina krijgt kinderen die onder de naam Verbiest
verder gaan.
Ook een andere zoon van Willem, Adrianus1.7.1.4.7 (Arie; 1788 – 1840) verhuist van Megen via Bunnik
naar Utrecht. Zijn kinderen worden in Bunnik geboren.

12

En bij deze kleine verplaatsingen geldt dan nog de aantekening dat een geboorte heel wel in Hurwenen, resp.
Deil kan hebben plaatsgevonden maar dat de doop in het naburige Rossum resp. Rumpt geschiedde, waardoor
sommige van dat soort verplaatsingen eigenlijk “virtueel” zijn.
13
Zie voor de verbondenheid tussen de geslachten Pieck, van Avezaath en Verhaak ook Appendix 3.
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Hoofdstuk 2

Drie stamvaders14

Cornelis Hubertus Johannes Verhaak1.6.4.6.1.5
De tijd van Margaretha Cornelia Wilhelmina Pieck
Cornelis Hubertus Johannes Verhaak (1850 – 1887) wordt bij zijn eerste huwelijk in 1872 met
Margaretha Cornelia Wilhelmina Pieck als veehouder aangemerkt. Hij zal in 1887 overlijden als
steenfabrikant.
Blijkens een bericht in de Arnhemsche Courant van 6
mei 1870, Cornelis was 20 jaar, woonde hij toen in
Zevenaar en is hij goedgekeurd bij Koninklijk besluit
meerderjarig verklaard. Zijn vaders tweede vrouw
Anna Maria Engelina Pieck, Cornelis’ moeder, was in
1858 overleden, toen hij nog geen acht jaar oud was.
Een jaar na dat overlijden trouwde Cornelis’ zus
Cornelia1.6.4.6.1.1 op 18-jarige leeftijd en trok naar
Zevenaar. Vader Everard1.6.4.6.1 blijkt bij zijn dood in
Zevenaar woonachtig en het lijkt voor de hand liggend
dat vader en zoon bij dochter respectievelijk zuster zijn ingetrokken in Zevenaar. In 1863 overlijdt
Cornelia; de drie andere broers en zusjes van Cornelis zijn allen bij de geboorte of vlak daarna
overleden. Vanaf nu is Cornelis enig kind. Op 18 mei 1867 overlijdt vader Everard. Voor 1901 was
men pas op 23-jarige leeftijd meerderjarig en dus handelingsbekwaam. In verband met de erfenis zal
Cornelis al op zijn twintigste tot meerderjarige verklaard zijn.
Cornelis gaat terug naar Beesd en trouwt op 22-jarige leeftijd met Margaretha Cornelia Maria Pieck,
het twintigjarige achternichtje van zijn moeder (de opa van zijn vrouw en de vader van zijn moeder,
waren broers, rara wie ben ik?).
Na elf maanden wordt een oudste zoon, Everardus1.6.4.6.1.5.1 geboren, veertien maanden later een
zoontje dat na de bevalling overlijdt en weer vijftien
maanden later een volgende zoon, Philippus1.6.4.6.1.5.3 .
Van ieder geboren kind wordt kond gedaan in de
landelijke katholieke krant bij uitstek, De Tijd. Dit gaat zo
ver dat ook het dode kind aan den volke wordt gemeld.
De overigens wel goed verlopen derde bevalling moet
Margaretha fataal geworden zijn, drie weken na de
geboorte van Philippus overlijdt ze. Cornelis geeft
hiervan kennis met de volgende tranentrekkende annonce in De Tijd van 14-07-1875:

14

Letterlijk genomen zijn dit niet de stamvaders. Ze vertegenwoordigen de zesde generatie. De hier
behandelde erflaters in alle drie de takken zijn echter op dat punt als enige overgebleven om de naam Verhaak
door te geven. Kortweg: voor zover ik heb kunnen nagaan stamt iedere thans levende Verhaak af van
Christiaan of Cornelis Verhaak (de Megense tak ziet met Hubertus Verhaak de laatste mannelijke drager van die
naam in 1956 overlijden).

17

De tijd van Henriette van der Marck
De twee zonen uit Cornelis’ huwelijk met Margaretha Cornelia Maria Pieck worden na Margaretha’s
overlijden opgenomen in het huis van Johannes Hendrikus Pieck, Margaretha’s broer, die overigens
getrouwd was met Johanna Christina1.6.4.6.4.10 Verhaak, een nichtje van Cornelis HJ1.6.4.6.1.5 (Zie ook
appendix 3). Zij zouden zodanig in het gezin zijn opgenomen dat ze door sommigen “Pieck” genoemd
werden15.
In november 1876 trouwt Cornelis voor de tweede keer, nu met Henriette van der Marck uit Grave.
Henriette is het derde kind uit een met vijftien kinderen gezegend gezin van een familie die sinds de
17e eeuw in Grave woonde. Haar vader Jacobus Henricus (1822-1885) was gemeentesecretaris,
regent van het Catharina Gasthuis en lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van NoordBrabant15. In de “verkorte stamboom”15 en ook in de “Genealogie van de familie Verhaak”,
samengesteld door de neef van mijn vader, Jacques PM1.6.4.6.1.5.4.1 Verhaak, wordt gefantaseerd over
het samenkomen van de families Pieck en van der Marck. Nicolaas Pieck (1534 – 1572) was één der
martelaren van Gorcum, na de val van Den Briel vermoord door de watergeuzen. Willem II van der
Marck, graaf van Lumey was aanvoerder van die watergeuzen. Men spreekt over “een gruwelijke
lotsverbondenheid van beul met martelaar binnen familiebereik! Overigens: Binnen de huidige
Graafse tak van de Verhaken wordt de “nagedachtenis” aan Lumey van der Marck in “ere” gehouden
door er bij elke deugnietenstreek op te wijzen dat dit de “Van der Marcken”-aard is.”15
Nicolaas Pieck kwam uit Gorcum. Zijn vader was Johan Aerts Pieck. De Piecken waren in de 15e eeuw
een vermaard geslacht uit de streek met een aparte tak in Beesd. Arnt Pieck (overste rentmeester
van Gelre) bouwde met toestemming van de hertog van Gelre in 1401 een rosmolen in het dorp. Zijn
zoon Gijsbertus verwierf twee versterkte huizen in Beesd waarvan Het Hoge Huis een belangrijke rol
speelde in de twisten tussen de gebroeders Pieck. In de 15e eeuw steunden namelijk verschillende
broers Pieck het kamp van de hertog van Gelre, anderen de Bourgondiërs, c.q. de graaf van
Holland16. Die twisten doen er niet toe, maar het Hoge Huis zien we nog terug. Drie generaties na
Gijsbertus is Dirck Pieck secretaris van Beesd omstreeks 1635. Ook zijn zoon en kleinzoon zijn in
Beesd geboren. De laatste kleinzoon, Daniël (1694-1759)17 is de vader van Cornelis Pieck (17401807), de stamvader van onze 19e -eeuwse Piecken. Zie hiervoor Appendix 3.
Een connectie tussen deze Piecken uit Beesd en Nicolaas Pieck, de martelaar heb ik in de genealogie
van de familie Pieck17 niet kunnen achterhalen.
Lumey van der Marck was van hoge adel: hij was geparenteerd aan de huizen van Brederode en
Egmont. Jacques Verhaak kan het geslacht van der Marck wel traceren tot Dominicus van der Marck,
rond 1620 geboren, maar een link tussen deze en de veertig jaar eerder overleden watergeus
ontbreekt. Kortom, de martelaar en beul die samenkomen in de twee huwelijken van Cornelis sono
bene trovati ma potrebbero non essere vero.
Dit tweede huwelijk was vruchtbaar. Tien maanden na de bruiloft werd Theodorus1.6.4.6.1.5.4 geboren
en met tussenpozen van één à twee jaar baarde Henriette nog zeven kinderen. Ze komen allen in de
volgende paragraaf uitgebreid aan de orde. Op een gegeven moment zien we in De Tilburgsche
Courant van 24-02-1884 de volgende advertentie: Alle kindjes Verhaak doneren voor de “vrijkoop van
Chineesche kinderen”.

15

Bron: verkorte stamboom van de in de familie van Haaren aangetrouwde familie Verhaak. In de stamboom
van de familie van Haaren, Grave 1986.
16
Bron: https://nl.Wikipedia.org/wiki/ Pieck (geslacht).
17
De genealogie van de familie Pieck vanaf Arnt Pieck is ontleend aan “Genealogische fragmenten van het
geslacht Pieck-Piek, samengesteld door Egidius Pieck, te Sittard in 1989.
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Van de “bijdragende” kinderen Verhaak is Frans (mijn opa)
op de dag waarop de advertentie werd geplaatst een week
oud. Twee jaar later, een kleine twee maanden na de
geboorte van het zesde kind Antoon, wordt een soortgelijke
annonce geplaatst. Hierop is de jeugdige Antoon ook als
gever vernoemd. Het lijkt een soort “ontwikkelingshulp”
avant la lettre die bij de geboorte van een kind wordt
gepraktiseerd. Overigens kan ik de feitelijke bijdrage niet
goed plaatsen. De drie cijfers achter de komma zijn me een
raadsel: enerzijds lijkt me 1100 gulden aan de hoge kant,
zeker in guldens van 1884 rekenend, anderzijds snap ik 1,1
gulden met drie cijfers achter de komma niet goed, tenzij dit met halve centen te maken heeft.
Overigens werd twee jaar later, bij de geboorte van Antoon 2,500 geschonken. En opnieuw wordt
van ieder geboren kind wordt kond gedaan in de De Tijd.
Het tweede huwelijk lijkt zo voorspoedig te verlopen. En ook in het maatschappelijk leven gaat het
Cornelis Hubertus voor de wind. Op
22-01-1880 meldt De Nederlandsche
Staatscourant dat er een
vennootschap is gesticht tussen
Arnoldus Burgers en Cornelis
Hubertus Johannes Verhaak tot “het
uitoefenen eener steenbakkerij en
het handelen in steenen”. De twee
steenovens werden tegenover elkaar
gebouwd met een lengte van 41
meter en een breedte van 22 meter,
op 160 tot 201 meter van de
noordelijke Lingedijk. Langs de nog
steeds bestaande Molendijk kwamen
zeven arbeidershuisjes. Het
personeel bestond in 1886 uit 32
werknemers, twintig mannen, zes
vrouwen, vier jongens en twee meisjes18.
In mei 1882 was de productie al in gang gezet,
blijkens onderstaand krantenbericht in de Tijd
van 25-05-1882.

18

Marcel Dings en Aart Bijl: Drie eeuwen baksteenfabricage in de West Betuwe. Van handmatig tot machinaal.
Marcel Dings en Aart Bijl: Historisch onderzoek en publicaties, Gorinchem 2019.
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Hiernaast Cornelis’ “correspondentie” met de
burgemeester van Beesd, inzake de levering van
straatklinkers. Burgers en Verhaak leverden naar
zeggen van Ferd Pasteels, echtgenoot van Ria
Verhaak1.6.4.6.1.5.10.2 en één van de Verhaakvorsers van de afgelopen decennia, de stenen
voor het oude station en het stadhuis van Beesd.

Behalve als ondernemer was Cornelis Hubertus Johannes
ook bestuurlijk wel actief. In nevenstaand bericht in Het
Vaderland van 9-11-1876 zien we hem als secretaris van
de afdeling Kuilenburg van de Geldersche Maatschappij
van Landbouw.

In een pogen om door te dringen tot de
Beesder gemeenteraad was hij minder
gelukkig (Arnhemsche Courant 20-12-1875).
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Hij zat dan wel niet in de gemeenteraad, blijkbaar had
hij wel invloed in Beesd. (Rotterdamsch Nieuwsblad
29-01-1887).

Maar dan gaat het verkeerd. Succesvol zakenman, in meerdere opzichten actief in het
maatschappelijk leven, hij zag tien kinderen ter wereld komen waarvan hij er slechts een hoefde te
begraven, ja, hij begroef ook een vrouw op 27-jarige leeftijd, overlijdt hij op 37-jarige leeftijd, een 34jarige echtgenote die net twee maanden zwanger is met negen kinderen achterlatend. In een
schrijven dat een nazaat van de familie Pieck in 1979 aan Jozef1.6.4.6.1.5.10.9 Verhaak doet toekomen,
wordt opgemerkt dat Cornelis bij zijn steenfabriekonderneming opgelicht zou zijn, hierdoor aan de
drank geraakt zou zijn en dat dat de oorzaak van zijn overlijden was.19

Algemeen Handelsblad 11-09-1887.

Het Nieuws van den Dag 31-03-1890

En dan volgt de financiële afwikkeling die Henriette van der Marck berooid terugbrengt naar Grave
met haar kinderen….

19

Brief uit archief Jozef Verhaak.
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… niet nadat ze in februari 1888, in Beesd nog, van haar achtste kind bevalt:

Cornelis Hubertus Johannes Verhaak

Henriette van der Marck
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Henriette vertrekt met haar acht kinderen naar Grave
en begint een kruidenierswinkel. Ze heeft blijkens deze
advertentie (30-01-1893: Provinciale
Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant)
een commissie in de thee van de gebroeders Snel.
Deze advertentie kan in het laatste decennium van de
19e eeuw vrijwel wekelijks in meerdere dagbladen
aangetroffen worden. Aan eenieder die ooit Kees de
Jongen in zijn hart gesloten heeft, zal Kees’ moeder, de
weduwe Bakels, voor de geest komen, die in hetzelfde
tijdgewricht haar gezin met de verkoop van koffie in
leven hield.

Kenschets van Oma Verhaak, door een kleinkind (ik
neem aan een van de kinderen van Antoon1.6.4.6.1.5.10)

23

Christiaan Verhaak1.7.6.9.3.8
Hurwenen
Christiaan Verhaak (1857 – 1927) was het achtste kind uit het huwelijk van Minardus Verhaak1.7.6.9.3
en Wilhelmina van de Braak. We kwamen hem al tegen op het dak van de boerderij tijdens de
stormvloed van 1861. Hij kwam uit een gezin van negen kinderen, waarvan er drie de volwassenheid
niet haalden. Van de overigen lieten met name zijn beide jongste broers ook van zich horen.
Vader Minardus baatte blijkbaar in Hurwenen al een soort openbare gelegenheid uit waar veilingen
en verkopen plaatsvonden. Hier een annonce uit de Provinciale
Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant 19-01-1878.
In de decennia hierna zien we in de kranten vaak dergelijke
aankondigingen maar nu op naam van Hillebrand en/of Christiaan
Verhaak.

Bij de gebroeders Verhaak te Hurwenen treedt op tweede
pinksterdag fanfare “Orpheus”op, zo meldt de Provinciale
Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant van 7-061897.

In bovenstaande advertentie (Provinciale Noordbrabantsche en
's Hertogenbossche Courant 21-07-1904) gaat het echt om de
herberg van H. Verhaak). Hij stond bekend onder de naam “Den
Engel” (mededeling Meynard Verhaak; zie ook foto op p.11).
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In 1916 wordt de herberg aan
de kant gedaan. (7-06-1916:
Provinciale Noordbrabantsche
en 's Hertogenbossche Courant)

Behalve dat ze een openbare gelegenheid runnen, waar geveild, gemusiceerd en gebiljart kon
worden, waren Hillebrand en Wouter beiden ook gerespecteerde ingezetenen van Hurwenen.
Hillebrand1.7.6.9.3.7 (1854 – 1921) komt in diverse krantenberichten naar voren als Commissaris van de
onderlinge veeverzekeringsmaatschappij “Bommelerwaard”, hij wordt benoemd tot lid van het
College van Zetters van ’s Rijks Belastingen (1919) en hij verschijnt ten tonele als President van de
Toneelvereniging “Voor Eer en Deugd”.
Wouter1.7.6.9.3.9 (1858 -1939) heeft zich verdienstelijk gemaakt als lid van het kerkbestuur, hij zat in de
gemeenteraad van Hurwenen en werd in 1911 tot Poldermeester benoemd (Arnhemsche Courant
28-08-1911).

Sas van Gent
Maar geen Verhaak heeft zich zo in het
openbare leven geroerd als hun broer
Christiaan. Hij haalde in Hurwenen zijn
diploma als hulponderwijzer20 zoals we in de
Nederlandsche Staatscourant van 29-11-1878
kunnen lezen en heeft een blauwe maandag
voor de klas gestaan in Vlijmen, bij Den
Bosch. Vervolgens verhuisde hij naar
Zuiddorpe, een dorp in Zeeuws-Vlaanderen in
de buurt van Sas van Gent waar hij een
betrekking als onderwijzer had gevonden.
Hier vond hij zijn intrek in het huis naast de
winkel van de familie van de Velde21. Zo zal hij
verkering gekregen hebben met de dochter
des huizes Leonia.
Hij trouwde in 1883 met Leonia Maria Rosalia
(Leonie) van de Velde, de dochter van een
winkelierster uit Zeeuws-Vlaanderen. Tussen 1884 en 1900 kregen ze acht kinderen, drie jongens en
vijf meisjes die allen de volwassen leeftijd bereikten, trouwden en ook weer gezinnen stichtten.
Daarover meer in de volgende paragraaf. Misschien was Leonie van gegoede komaf, want waar de
broers en zussen van Christiaan uit Hurwenen Geertruida, Allegonda, Petronella, Hillebrand en
Wouter heetten, kregen de kinderen van Christiaan en Leonie namen als Palmyre, Ludwig, Oswald,
Dorine en Madeleine.
Op 8-12-1884 meldt Het Vaderland dat mej (sic!) C
Verhaak te Zuiddorpe wordt benoemd tot onderwijzer te
Westdorpe. Maar al in 1887 zei Christiaan het onderwijs
vaarwel en had hij een katholiek blad, de Scheldebode
opgericht. In 1889 wordt dit omgedoopt tot “De
Zeeuwsche Koerier” Hij ging verder als uitgever/drukker.
(De Tijd 30-08-1887)

20

Een diploma waar we ook niet te min over moeten denken. Met de schoolwet van 1857 kende het lager
onderwijs nog maar twee soorten onderwijzers: hoofdonderwijzer en hulponderwijzer. (P.Th.F.M. Boekholt en
E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van
Gorcum, Assen/Maastricht 1987).
21
Bron: Mondelinge mededeling Martin Philipsen.
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Onderstaande annonces zijn in de periode 1890-1907 in alle landelijke bladen met zeer grote
regelmaat te vinden. Vooral in december is het raak. Het aangeboden assortiment (visitekaartjes,
schrijfgerei, maar ook puzzelboeken en “vakantieboeken” avant la lettre) is typisch dat van de
kantoorboekhandel. Maar ook voor “Kloosterbalsem tegen rheumatiek” ben je bij Verhaak aan het
goede adres. Een aardig detail in de advertenties is de wijze waarop het raadslidmaatschap als extra
aanbeveling wordt meegenomen. In 1897 biedt Chr. Verhaak, “lid v/d raad Sas van Gent en eenigste
Kath. Courantdrukker van Zeeland” zijn waren aan. In 1900 is het “Chr. Verhaak, Uitgever en
wethouder Sas van Gent” geworden.
Dit afficheren van de politieke functie, evenals het postorder karakter van de handel doet bijna
Amerikaans aan.

De Tijd 25-12-1897

Limburger Koerier 15-12-1900

Middelburgsche Courant
23-09-1899

Maar het is dus duidelijk dat Christiaan ook politieke ambities heeft. De Tijd schrijft op 2 juni 1891
dat in het hoofdkiesdistrict Oostburg (kanton Terneuzen)
“een R.K. kiesvereniging tot stand is gekomen. Door de bemoeiingen van den heer Chr. Verhaak, redacteuruitgever van De Scheldebode te Sas van Gent was het voorloopig bestuur samengesteld, en tegen 29 Mei waren
de katholieken opgeroepen tot een eerste vergadering van leden te Sas-van-Gent. De heer Verhaak opende de
vergadering…..”

Christiaan zit vanaf 1895 in de gemeenteraad van Sas van Gent, vanaf 1898 is hij wethouder en al in
1890 meldt het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage dat in het hoofddistrict Hulst “drie
candidaten van Roomsch-Katholieke zijde”, waaronder Chr. Verhaak worden aanbevolen voor een lid
van de Provinciale Staten. Dit kandidaatstellen voor de Provinciale Staten, eerst van Zeeland, later
van Noord-Brabant, loopt als een rode draad door de carrière van Christiaan Verhaak heen. Het is mij
niet duidelijk geworden of hij ooit daadwerkelijk lid van een dergelijk orgaan is geworden.
Maar hoe dan ook, Christiaan was opgeklommen van hulponderwijzer uit Hurwenen tot notabel in
Sas van Gent. Al in 1887 wordt hij genoemd als lid van het kerkbestuur wanneer het gaat om de
26

aanbesteding van de bouw van een kerk met toren en pastorie (De Tijd, 4-04-1887). In 1897 zit hij,
geafficheerd als “Drukker”, in een plaatselijke commissie tot het aanbieden van een nationaal
huldeblijk aan de Koningin-Regentes, tezamen met de burgemeester van Sas van Gent, een fabrikant,
een rijksbetaalmeester, het hoofd van de school en een notaris.
Als onderwijzer opgeleid, als drukker/uitgever actief in
het publieke domein schuwt Christiaan een zekere
vorm van durf-kapitalisme ook niet. Aan dit bericht uit
De Courant van 29-04-1901 is een heftige
woordenwisseling voorafgegaan.
Al in 1897 had Christiaan in een ingezonden brief in de
Middelburgsche Courant van 25-09-1897 zijn beklag
gedaan over de slechte scheepvaartverbinding met
Vlissingen en voorgesteld in plaats daarvan een tramverbinding van Terneuzen met Breskens te realiseren.

Daar komt nu dan een voorstel voor een tramlijn vanuit
Hontenisse (nabij Perkpolder). Moet de lijn naar Sas van Gent of
naar het Belgische Zelzate? Daarover is een heftige ingezonden
krantenartikelenwisseling tussen Chr. Verhaak en dhr. P.F.Fruijtier
gevoerd waarbij de omhaal van woorden en de argumentatie ad
hominem opvallen. Het begint in mijn ogen rustig genoeg met
nevenstaande ingezonden brief van Christiaan. Zijn hier niet met
name genoemde opponent Fruijtier, voorstander van die lijn
Hontenisse – Zelzate (B) schiet in een kolere over nevenstaand
stuk “vol verborgen hatelijkheden aan het adres van het
tramcomité Hontenisse-Selzaete”. In een brief van twee
kolommen worden Verhaak’s plannen voor Sas van Gent op tal
van manieren geridiculiseerd.
“Waar zijn de blijken van zijn gunstig onthaal ….Op het ogenblik is mij
alleen bekend dat de heer V in het najaar van 1900 aan Ged.Staten
gevraagd heeft om concessie … Een man als de heer V. moet toch weten
dat voor een dergelijke aanvraag meer noodig is dan een zegeltje….Sedert
zijn verschillende maanden verloopen en nog heeft men niet gehoord dat
een ingenieur met het opmeten der wegen, het profileeren van het terrein
enz. belast is geworden. Wel is bekend dat met het plan grooten ophef is
gemaakt in de weekblaadjes van den heer V. zelf….Geen serieus man
gelooft, dat er ooit iets van de onzinnige plannen van den heer V. terecht
komt. Ongeveer 15 jaar geleden maakte de heer V in zijn blaadje reeds
heerlijke plannen en nooit is er enig resultaat gezien”

Christiaan’s repliek22 begint gekwetst maar valt vervolgens op door de zakelijke toon:
“Mijnheer de Redacteur! Ik zou de heer Fruytier te veel eer aandoen als ik inging op zijn smadelijke insinuaties
aan mijn adres. Hadde ik ZEd iets hatelijks willen zeggen of zijn comité, á la bonheur! Maar ik dacht bij mijn

22

N.B. bovenstaand weergegeven ingezonden brief is van maandag 18-03-1901, Fruijtiers’ hierboven
geparafraseerde repliek van vrijdag 22-03-1901 en de volgende repliek van Christiaan van maandag 25-031901. De kranten en de schrijvers in deze tijden waren vrijwel even snel als het huidige twitter of whatsapp.
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stukje van verleden week niet eens aan den heer Fruytier, lid van de Provinciale Staten en die zich noemt
voorzitter van het tramcomité Hontenisse – Selzaete”.

“Fruijtier” wordt consequent als “Fruytier” gespeld, waar de man in kwestie zijn brieven met
“Fruijtier” ondertekent, misschien is dat een speldenprik, maar voor de rest is de brief wijdlopig maar
zakelijk. Hij gaat in op de twijfels die Fruijtier opperde aangaande de kans op welslagen van de lijn
naar Sas van Gent, hij laat zien wat de belangen van een lijn naar Sas van Gent voor ZeeuwsVlaanderen zijn en hij wijst op belangen van Belgische industriëlen en overheid om de lijn naar
Zelzate te trekken. Hij vraagt zich o.a. af of de fabriek van Wittouck achter de plannen voor de
Zelzaatse verbinding zit.
Van alle tramplannen lijkt niets terecht te zijn gekomen. Pas vanaf 1914 worden in ZeeuwsVlaanderen een aantal tramverbindingen aangelegd, één ervan is een in 1915 geopende lijn Sas van
Gent – Zelzate. Deze werd uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen, met name weg- en
bouwmaterialen en daarnaast suikerbieten naar de suikerfabriek van … Frantz Wittouck!
Een vechtertje is het wel. Hier (Middelburgsche Courant 2308-1901) gaat Christiaan tot aan de Raad van State in beroep
tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders,
waartoe hij zelf behoort. Hij mag zijn drukkerij niet
uitbreiden.

Beek en Donk

Hoe het geschil om uitbreiding van de drukkerij uitgepakt
heeft, is onbekend. In november 1901 wordt Christiaan
benoemd tot Burgemeester van Beek en Donk en vertrekt
hij uit Zeeland. Meijnardus1.7.6.9.3.8.1 Christiaan Joseph
Marie, zijn oudste zoon is dan bijna achttien jaar oud, zit
op kostschool in Huijbergen en brengt vervolgens zijn
militaire diensttijd door in Den Haag tot 1904. Hierna
neemt hij de drukkerij in Sas van Gent over. Wat er met de petroleummotor gebeurt, blijft in nevelen
gehuld.
Zijn eerste jaren gaan niet zonder strubbelingen voorbij. Met een discussie over de kerkklokken in
Beek maakt hij duidelijk de gevoeligheden tussen de dorpen Beek en Donk niet naar waarde te
schatten. De “gouverneur” - commissaris van de koningin van Noord-Braban t- die in 1905 een
ambtsbezoek brengt aan Beek en Donk tekent aan: “De burgemeester maakte mij een ongunstige
indruk: een echte praatjesmaker die zonder kennis van feiten of omstandigheden met een oordeel
klaar is! Het geeft wel aanstoot in de gemeente dat hij daar nog steeds alleen woont, terwijl zijn gezin
nog in Sas van Gent achterbleef”23.
In 1909 is zijn oordeel milder en krijgt Verhaak een compliment over de staat inzake de exploitatie
van gemeentelijke bezittingen die hij aangelegd heeft.
Volgens bericht in de Peel- en Kempen Bode van 16-07-1907 is hij na zes jaar herbenoemd als
burgemeester van Beek en Donk. Dit zal zijn eerste herbenoeming zijn.

23

D’n Tesnuzzik, 28,3, 2006, p.5.

28

Op 20-12-1909 breekt bij metaalbedrijf van Thiel een werkstaking uit24. Burgemeester Verhaak was al
bij de aanloop van het conflict betrokken toen hij de openbaar school ter beschikking van de vakbond
St Eligius stelde, omdat van Thiel hen uit hun eigen zaal geweerd had. In de eerste weken van de
staking, wanneer er extra politie naar Beek en Donk gedirigeerd is, raakt Verhaak in conflict met de
commandant der Marechaussee die buiten de burgemeester om tegen de stakers optreedt. Hij
schrijft een boze brief naar de Minister van Binnenlandse zaken en wordt grotendeels in het gelijk
gesteld. Dit gaat ten koste van zijn relatie met de commandant. Verhaak biedt aan te bemiddelen in
het arbeidsconflict maar dat wordt botweg afgewezen door de firmanten die de harde lijn volgen.
De RK firma van Thiel wordt geadviseerd door Bisschop van der Ven van ’s-Hertogenbosch en
gesteund door de Marechaussee. De staking culmineert in huisuitzettingen van 19 gezinnen – die ook
van hun landbouwperceeltjes verwijderd werden, waarbij de burgemeester actief is in de opvang van
de daklozen. Op 6 juli 1910 moet de bond de staking beëindigen. Van de 174 oorspronkelijke stakers
worden er in eerste instantie 21 personen teruggenomen door de firma van Thiel. Het is het harde
sociale gevecht van niets ontziende ondernemers geweest, zoals we die vanuit de literatuur kennen
van Louis Paul Boons Pieter Daens en John Steinbecks The grapes of wrath.

Burgemeester Chr. Verhaak
Na de beëindiging van de staking kwam in 1910 onder inwoners van Beek en Donk een commissie tot
stand die aan de koningin het verzoek heeft gedaan Chr. Verhaak, burgemeester der gemeente Beek
en Donk, te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op grond van:
•

dat hij gedurende de langdurige staking van december 1909 tot juni 1910 volgens getuigenis
van ieder die den toestand hier kent en dit heeft meegemaakt, het geachte hoofd van onze
gemeente de heer Chr Verhaak met buitengewoon talent, beleid en opoffering de rust in de

24

Van deze staking is een nauwgezet verslag opgeschreven door Martin Philipsen in D’n Tesnuzzik 1992, nrs. 2
en 3 en D’n Tesnuzzik 1993, nrs. 1-4.
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gemeent heeft weten te bewaren. Dit alles heeft de bewondering en dankbaarheid van de
ingezetenen opgewekt.
Dit verzoek resulteerde in “Het heeft de koningin behaagd de heer Chr. Verhaak burgemeester der
gemeente Beek en Donk benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau”.
Was getekend
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz.
Het Loo, den 28 Augustus 1911
Een jaar later (Middelburgsche Courant 4-09-1911) lezen
we dat hij geridderd is. Afgaand op de datum zou het ter
gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina
geweest kunnen zijn. De vijanden die het conflict heeft
opgeleverd reageren per anonieme ingezonden brief:
“… de vraag naar de verdiensten van de hooge onderscheiding
is nog onbeantwoord. Nu rest ons niets meer dan ons af te vragen, zou de destijds plaats gehad hebbende staking
oorzaak zijn hem deze onderscheiding toe te kennen. De inwoners van Beek en Donk weten beter en zijn
nagenoeg allen overtuigd dat de onderscheiding op de verkeerde borst rust.”

Deze vijanden blijven hem achtervolgen. Zie
nevenstaande ingezonden brief (“buiten
verantwoording van de redactie”) in De ZuidWillemsvaart 8-02-1913. De anonieme briefschrijver
lijkt de burgemeester annex voorzitter van de
Boerenbond afdeling van Beek en Donk ervan te
beschuldigen stromannen te misbruiken om zijn
herverkiezing veilig te stellen. Verhaak kreeg 37
stemmen, v Leuken 49 van de 60. Het komt me [PV]
voor dat er meer dan “verschillende” nieuwe leden
nodig zijn om zo’n ongewenste herverkiezing
mogelijk te maken.

Desalniettemin wordt hij in 1913 opnieuw herbenoemd als burgemeester. We zien hem ook in de
klassieke burgemeestersrol, wanneer hij in 1913 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Nederlandse Staat “bereidwillig de taak op zich genomen [had] het publiek op de meest eenvoudige
en bevattelijke wijze de ware en groote betekenis van dit feest uiteen te zetten” (Provinciale
Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant 5-04-1913). Onwillekeurig dringt zich bij mij de
gestalte van Olivier B. Bommel op.
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Ook zijn vrouw, Leonie van de Velde, toont zich
notabel, als eerstgenoemde in het damescomité ter
viering van de geboorte van een a.s. troonopvolger.

Hij schrijft in 1916 een aantal beschouwingen in De Zuid-Willemsvaart over de wateroverlast die door
het riviertje de Aa wordt veroorzaakt, ook naar aanleiding van recente ontginningen in de Peel,
hetgeen via de Aa, door de gemeente Beek en Donk, richting ’s Hertogenbosch afwatert. Hij oppert
verschillende oplossingen, schrikt voor alle terug, met name ook vanwege het eraan hangende
kostenplaatje.
Tijdens de eerste wereldoorlog kreeg burgemeester Verhaak het aan de stok met Alphons Swinkels
over de opvang van vluchtelingen, die Alphons in zijn bierbrouwerij had ondergebracht25. Dat leidde
tot luidruchtigheid en op de nacht van oud op nieuw 1914-1915 hadden de feestelijkheden het gezin
van de burgemeester uit de slaap gehouden. Op één bepaald Belgisch gezin had de burgemeester het
speciaal voorzien, en laat dit nou het gezin zijn waarvan één van de dochters een concurrente op
liefdesgebied van een van de burgemeestersdochters is.
Op alle mogelijke fronten stapelden de problemen voor burgemeester Verhaak zich op tijdens de
jaren van de eerste wereldoorlog26. Grote tegenstander werd Karel Schoofs, boekhouder van de
firma van Thiel, in 1912 in de gemeenteraad verkozen. Het gaat om tal van zaken:
•

•

•

•

De burgemeester gebruikte de raadszaal ook als werkkamer. Zijn eigen werkkamer zou te
krap zijn en niet representatief genoeg voor de ontvangst van gasten. Hoge verwarmings- en
verlichtingskosten noopten Schoofs deze zaak in de raad aanhangig te maken. De
burgemeester bleek een jaar later nog steeds de raadszaal te gebruiken
Er stonden teveel ambtenaren (3) op de loonlijst van de gemeente. De burgemeester kon
niet hard maken dat de werkzaamheden op de secretarie die omvang hadden gekregen dat
dit deze hoeveelheid mankracht rechtvaardigde. Buiten medeweten van de wethouders
bleek de burgemeester een jaar later nog een ambtenaar aangesteld te hebben
Er werd gesteggeld over zijn salarisverhoging, volgens Schoofs “omdat de burgemeester
overal wat van wilde plukken”. Hij zou mensen rondsturen die “allerlei voor hem ophalen,
mest, turf, mik, en ham”. De burgemeester ontkende dat niet maar vond dat hij dat best voor
bewezen diensten mocht ontvangen.
Klap op de vuurpijl van burgemeesters uitvoering van de ministeriële beschikking met
betrekking tot de distributie van voedsel. De boeren werden verplicht rogge te leveren tegen
de prijs van elf gulden per honderd kilo. Verhaak betaalde slechts 10,60 en weigerde de raad
te informeren waar de overige 40 cent gebleven waren.

In maart – april 1917 verschenen er in De Zuid-Willemsvaart een tweetal artikelen van de hand van
de hoofdredacteur onder de titel “Slapende Honden wakker maken”. Aanleiding lijkt kritiek van de
burgemeester tijdens de raadsvergadering op die krant geweest te zijn, gezien de aanhef: “Kijk nou
eens, waarom laat u die krant in de raadsvergadering niet buiten gesprek?” We schrijven 1917, de
eerste wereldoorlog woedt en er was blijkbaar (door De Zuid-Willemsvaart?) kritiek geleverd op de
25
26

Martin Philipsen in D’n Tesnuzzik 1991, nr. 4.
Martin Philipsen in D’n Tesnuzzik 1993, nr. 2.
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distributie. Kritiek die de burgemeester niet over zijn kant liet gaan, waarover De Zuid-Willemsvaart
in de raadsvergadering gekapitteld is? In een vervolg op dit “redactionele commentaar” een week
later, wordt een vrij directe aanval op de burgemeester gericht:
“'t Volgende geval verneem ik nog van een burgemeester ergens in Oost-Noordbrabant. Er was ergens in een
gemeente 'n drogerij; ze moest ophouden omdat ze te klein was. Maar toch invloedrijke personen hadden weten
gedaan te krijgen, dat de zaak haar gang had kunnen gaan, wanneer de burgemeester wilde meewerken, wat hij
ook best had kunnen doen. Wat wil nu het geval. Z.Ed.Achtb. verkoos het niet en vertelde erbij, als men hem
zelf als deelgenoot in de zaak had genomen, zou hij zijn best hebben gedaan en was alles naar wensch geslaagd,
maar nu.... neen, hoor. Wie voor mij goed is, enz.... “

Aan het eind van het commentaar wordt een licht geworpen op de verhoudingen in de
gemeenteraad in die periode:
Het ambt van burgemeester is op onze dorpen zoo moeilijk niet, o, neen. Maar men moet met de menschen
heen kunnen en dat is nogal geen heksentoer. Dat men U bij raadsbesluit de raadszaal weigerde, buiten
vergaderingen, dat geval is wellicht eenig in onze historie. Dat U aan zoo'n besluit geen uitvoering hebt gegeven,
begrijpt ieder, die wat verstand heeft. Maar dat U toen den Raad niet op zijn nummer zette, snap ik niet. De raad
sleurde U door 't slijk en U liet het gewoonweg toe. Bijna iedere vergadering worden U minder prettige dingen
gezegd en dan schijnt U den strijd te willen verplaatsen zelfs op 't terrein van de krant, gelijk den laatsten keer.

Dit commentaar verschijnt op 4 april 1917. Op 19 juni nam Verhaak uit eigen beweging ontslag als
burgemeester dat hem, overigens wel eervol, verleend werd. Maar de strijd gaat door. Hij laat zich
namelijk in 1921 kiezen als gemeenteraadslid.
In nevenstaande advertentie, in De Zuid-Willemsvaart geplaatst op 5-04-1918,
looft de oud-burgemeester 500 gulden beloning uit voor degene die de
schrijver en drukker van het “gemeene lasterlijke strooibiljet” aanbrengt.

Wie weet was het strooibiljet van P.Bouwmans afkomstig, die in de ZuidWillemsvaart van 10-01-1920 het een en ander met Christiaan te
verhapstukken heeft.

En ook onderstaand deel uit het raadsverslag, gepubliceerd in Het Eindhovensch Dagblad van 17-121921 laat het raadslid Verhaak niet van de gemakkelijkste kant zien.
De voorzitter herinnert aan het geval met den steenen duiker achter de eigendom men van den heer Verhaak, die
na herhaald verzoek niet hersteld is en nu op kosten van dezen door B. en W. in orde gemaakt is. Het lid
Verhaak zegt dat hij de rekening Ontvangen heeft maar niet betalen zal daar hij aanvankelijk, hoewel onverplicht,
ze wel met Kanters repareeren wilde doch het de schuld van den burgemeester is dat het niet geschied is, daar hij
aan Kanters de waterlaarzen niet een half uurtje wilde geven om de afgevallen steenen uit den loop te halen, enz.
enz. Spr. heeft ook nooit erkend dat dit werk door hem moest gedaan worden Integendeel is hij tot geen
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onderhoud verplicht. De burgemeester moet dat in de Gemeentewet niet zoeken, maar in 't provinciaal
reglement. Alle hem bekende autoriteiten zijn het er over eens dat publiekrechtelijke verplichtingen moeten
aanwezig zijn en de legger in deze geen verplichtingen kan opleggen: wat door allen gebruikt wordt, moet door
allen — de gemeenschap der gemeente — in goeden staat gehouden worden. Het lid Vereijken — vroegere
eigenaar — zegt ook dat hij nooit iets aan die schoor gedaan heeft: de uitweg liep tot het brugje, wat ook het lid
Van Hoof toestemt.

Christiaan was ongetwijfeld ambitieus, hij liet zijn licht over zeer diverse zaken schijnen en ik denk
dat hij ook niet de gemakkelijkste was. Hij had ongetwijfeld een goed oog voor zijn en zijn gezins
eigen belang, maar uit zijn opstelling tijdens de werkstaking bij van Thiel blijkt ook een zekere sociale
bevlogenheid, die we in het volgende hoofdstuk b.v. ook aantreffen bij zijn zoon Meynard.
Als een van zijn laatste wapenfeiten zij vermeld dat hij in 1920 in de Noordbrabantsche en
s’Hertogenbossche Courant per ingezonden brief (hij blijft de journalist) bezitters van boomgaarden,
kleine fruit- en groentevelden oproept om samen te komen tot een belangenvereniging van
Fruittelers. En wie is 20-06-1924 het bestuurslid voor Helmond en omgeving van de Bond voor
Bessentelers?? Precies, Christiaan Verhaak.
Op 24 oktober 1925 overlijdt zijn vrouw Leonie op 67-jarige leeftijd. En twee jaar later, op 8-09-1927
overlijdt Christiaan op 70-jarige leeftijd, betreurd door zeven van zijn acht kinderen. Ludwig1.7.6.9.3.8.1 is
al enige jaren eerder overleden, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.
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Adrianus (Arie) Verhaak 1.7.1.4.7
De vijfde generatie
Meinardus II1.7.6, stamvader van de Hurweense tak had een oudere broer Nicolaus1.7.1 van wie de
kinderen in Megen geboren werden. Van drie van de vier zoons weten we uit overlijdensarchieven
dat ze ook in Megen overleden. In deze archieven staat Henrikus als Derk vermeld, en deze Derk was
ongehuwd. Bij het overlijden van Theodoor wordt geen partner aangegeven. Van de jongste zoon
Meijnard is geen teken van overlijden gevonden. Maar Nicolaus’ zoon Willem1.7.1.4 had twee zonen
die de lijn Verhaak voortzetten, beiden trokken vanuit Megen naar Utrecht: Joannes1.7.1.4.5 en
Adrianus (Arie)1.7.1.4.5. We zagen in hoofdstuk 2 dat Joannes twee dochters kreeg, waarmee zijn
aandeel in Verhaken in Utrecht ophield.

Megen (PV: dec.2020)
Arie is geboren op 16-09-1788 in Megen als zoon van Willem Verhaak en Willemijn Mulders. Hij
trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1815 in Bunnik met Gijsberta Smit, 20 jaar oud, geboren op 1-031795 in Bunnik als dochter van Huijb Smit en Jacoba Bongers.
Arie en Gijsberta kregen negen kinderen, die allen in Bunnik werden geboren:
•
•
•

•
•
•

•
•

Willem1.7.1.4.7.1, geboren op 2-09-1816. Vernoemd naar zijn opa. Zie hieronder.
Jacoba1.7.1.4.7.2, geboren op 7-09-1818. Jacoba trouwt 16-05-1849 met Bruines van Essen. Ze
overlijdt in Zeist op 30-12-1879.
Huijbertus1.7.1.4.7.3, geboren op 1-10-1820. Huijbertus is vernoemd naar de vader van zijn
moeder. Via de kant van Huijb Smit sluipt de naam Huijbertus de “Megense tak” in. Zie voor
Huijbertus verder wedervaren hieronder.
Wilhelmina1.7.1.4.7.4, geboren op 17-03-1825. Ze trad op 10-11-1852 in het huwelijk met
Jurriaan van Royen. Ze is overleden op 08-08-1882 in Utrecht.
Maria1.7.1.4.7.5, geboren op 19-06-1827 in Bunnik. Maria is overleden op 04-08-1853 in Bunnik,
26 jaar oud.
Johanna1.7.1.4.7.6, geboren op 23-11-1829. Ze trouwt 6-05-1863 met Herman van Oostveen en
krijgt twee kinderen die snel na de geboorte overlijden. Zelf overlijdt ze op 36-jarige leeftijd
op 12-06-1866 in Jutphaas.
Johannes Albertus1.7.1.4.7.7, geboren op 01-08-1832. Zie hieronder
Clasina1.7.1.4.7.8, geboren op 12-11-1834. Clasina trouwt 27-04-1859 met Jacobus Imhoff. Ze
krijgen vijf kinderen Imhoff. Jacobus overlijdt 25-01-1871 in Utrecht en Clasina trouwt een
tweede maal, met Christiaan Eduard Joseph Maria Westerman met wie ze vier kinderen
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•

Westerman krijgt. Clasina overlijdt op 25-07-1896 in Utrecht; Christiaan Westerman
overleeft haar bijna twaalf jaar en overlijdt 16-01-1908, op 79-jarige leeftijd in Utrecht.
Pieternella1.7.1.4.7.9, geboren op 23-04-1837 in Bunnik. Pieternella is overleden op 5-06-1839 in
Bunnik, 2 jaar oud.

Arie is een jaar na zijn jongste dochtertje overleden op 13-09-1840 in Utrecht, 51 jaar oud. Gijsberta
is overleden op 11-04-1863 in Utrecht, 68 jaar oud.

De zesde generatie
Willem1.7.1.4.7.1
Willem Verhaak, de oudste zoon van Arie en Gijsberta, geboren op 2-09-1816, trouwde op 5-05-1841
in Utrecht met Gertruida Bekman, 27 jaar oud, geboren in 1814 in Wijk bij Duurstede als dochter van
Antoni Bekman en Hendrika Krouwel.
Kinderen van Willem Verhaak en Gertruida Bekman:
• Willem1.7.1.4.7.1.1, geboren op 16-02-1842 in Utrecht. Willem is overleden op 11-12-1847 in
Utrecht, 5 jaar oud.
• Anthonius1.7.1.4.7.1.2, geboren op 21-01-1846 in Utrecht. Anthonius is overleden op 9-07-1846
in Utrecht, 0 jaar oud.
• Willem1.7.1.4.7.1.3, geboren in 1848 in Utrecht. Willem is overleden op 23-06-1849 in Utrecht, 1
jaar oud.
• Wilhelmina1.7.1.4.7.1.4, geboren op 12-05-1850. Het eerste kind van Willem en Geertruida die de
volwassenheid haalt. Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1878 in Utrecht met
Jacobus Verheul, 29 jaar oud, geboren in 1849 in Utrecht als zoon van Joannes Jacobus
Verheul en Willemina Dagen. Wilhelmina en Jacobus krijgen zeven dochters, waarvan er drie
ouder dan 18 jaar worden. Wilhelmina sterft op 7-12-1910 in Utrecht, Jacobus op 21-041917.
• Hendrika1.7.1.4.7.1.5, geboren op 3-10-1852 in Utrecht. Hendrika is overleden op 3-03-1861 in
Utrecht, 8 jaar oud.
Gertruida Bekman is overleden op 7-08-1867 in Utrecht, 53 jaar oud. Willem hertrouwt een jaar
later, 51 jaar oud, op 15-07-1868 in Utrecht met Maria van Rooijen, 38 jaar oud, geboren in 1830 in
Utrecht als dochter van Leendert van Rooijen en Catharina Maas. Een overlijdensdatum van Willem is
onbekend. Met zijn overlijden is zijn lijn van de naam Verhaak verdwenen.
Huijbertus1.7.1.4.7.3
Huijbertus Verhaak, geboren op 1-10-1820 in Bunnik als derde kind en tweede zoon van Arie
Verhaak1.7.1.4.7 en Gijsberta Smit trouwde op 16-05-1849 in Utrecht met Marrigje Guselaaar, 23 jaar
oud, geboren in 1826 in De Bilt als dochter van Rijk Huselaar en Jantje van Beek. Hun kinderen
werden geboren in Driebergen:
•
•

•

Arie1.7.1.4.7.3.1, geboren op 25-03-1850 in Driebergen. Hij is vernoemd naar zijn grootvader.
Arie is overleden op 12-01-1851 in Driebergen, 0 jaar oud.
Geijsje Verhaak1.7.1.4.7.3.2, geboren op 21-01-1852. Geijsje trouwde op 22-08-1878 in Zeist met
Teunis Klomp, geboren in 1840 als zoon van Pieter Klomp en Maria Ruske. Ze gingen in Zeist
wonen en kregen zes kinderen. Teunis is overleden op 28-01-1927 in Zeist, 87 jaar oud.
Geijsje stierf op 14-01-1930.
Adriana (Jaantje) 1.7.1.4.7.3.3, geboren op 18-12-1853. Weer een vernoeming naar opa in de
vrouwelijke variant. Jaantje trouwde op 4-11-1881 in Werkhoven met Arie Mosel, 26 jaar
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•

•

•

oud, geboren in 1855 in Werkhoven als zoon van Johann Heinrich A. Mosel en Cornelia van
der Tol. Ze vestigen zich in Werkhoven en krijgen elf kinderen waarvan er zes geen achttien
jaar oud worden. Jaantje overlijdt op 24-07-1930 in Werkhoven.
Arie 1.7.1.4.7.3.4, geboren op 14-08-1856. Nu is er ook een grootvaderlijke naamdrager in de
mannelijke lijn. Arie is voorbestemd om de Megense tak voort te zetten en komt terug in
hoofdstuk 3.
Rijk1.7.1.4.7.3.5, geboren op 10-09-1858 in Driebergen. Hiermee wordt ook grootvader aan
moeders kant vernoemd. Rijk is overleden op 28-06-1882 in Zeist, 23 jaar oud. Partner of
nakomelingen zijn niet bekend.
Adrianus1.7.1.4.7.3.6, geboren op 22-06-1865 in Driebergen. Alles wel beschouwd is dit een
merkwaardige naamgeving. Zijn negen jaar oudere broer heet feitelijk ook Adrianus. Deze
Adrianus is overleden op 04-03-1873 in Driebergen, 7 jaar oud.

Op 16-01-1872 sterft Marigje Gusselaar, 46 jaar oud, in Driebergen. Huijbertus verhuist daarna naar
Zeist (in de buurt van dochter Geijsje?) alwaar hij overlijdt op 16-02-1908, 87 jaar oud.
Johannes Albertus1.7.1.4.7.7
Johannes Albertus Verhaak, geboren op 1-08-1832 in Bunnik is de derde zoon van Arie Verhaak1.7.1.4.7
en Gijsberta Smit. Hij trouwde op 24-09-1862 in Utrecht met Anna Maria Dauvillier, 36 jaar oud,
geboren in 1826. In Utrecht worden de volgende kinderen geboren:
•
•

•

Jan Albertus1.7.1.4.7.7.1, geboren op 14-06-1863. Hij krijgt de namen van zijn vader. Hij gaat na
een half jaar dood op 10-10-1863 in Utrecht.
Anna Maria1.7.1.4.7.7.2, geboren in 1864. Anna Maria trouwde op 04-12-1884 in Delfshaven met
Arnoldus Tombroek, 24 jaar oud, geboren in 1860 in Rotterdam als zoon van Johannes
Gerardus Tombroek en Helena Johanna Barbara de Rot. Ze gaan in Rotterdam wonen en
krijgen daar acht kinderen. Vermeldenswaard is dat de geboorteadvertenties van de kleine
Tombroekjes het enige materiaal uit krantenarchieven is wat we van de “Megense tak”
hebben kunnen delven i.t.t. de honderden artikelen m.b.t. de “Beesder” en “Hurweense tak”.

Arnoldus Tombroek overlijdt op 14-08-1914 in Rotterdam, 54 jaar oud. Anna Maria volgt
hem op 22-06-1938.
Johannes Verhaak1.7.1.4.7.7.3 wordt geboren op 29-05-1867 in Utrecht. Johannes overlijdt twee
maanden later op 18-07-1867.
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•

Susanna Wilhelmina1.7.1.4.7.7.4, geboren op 29-05-1868 in Utrecht. Susanna Wilhelmina is
overleden op 09-08-1868 in Utrecht, 0 jaar oud.

Feitelijk is Anna Maria Verhaak de enige van de kinderen die niet als baby sterft. Haar ouders
overlijden in Rotterdam. Het is niet duidelijk of Johannes Albertus en Anna Maria Dauvillier snel na
het overlijden van Susanna naar Rotterdam verhuizen, waar Anna Maria Verhaak Arnoldus Tombroek
kan ontmoeten, of dat de laatsten zich eerst in Rotterdam vestigen en de ouders volgen. Het feit dat
het huwelijk van Anna Maria en Arnoldus in Delfshaven plaatsvond, doet vermoeden dat Johannes
Albertus en Anna Maria D. toen al in Rotterdam woonden. Johannes Albertus is overleden op 5-111906 in Rotterdam, 74 jaar oud. Anna Maria is overleden op 13-03-1918 in Rotterdam, 92 jaar oud.
Ook Johannes Albertus heeft de naam Verhaak niet kunnen doorgeven.
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Hoofdstuk 3

Generatie 7: De uitwaaiering (1880 – 1950)

De Beesder tak
Everardus Philippus Johannes Maria1.6.4.6.1.5.1
Everardus en Philippus zijn de twee zonen uit het huwelijk van Cornelis HJ1.6.4.6.1.5 met Margaretha
Cornelia Maria Pieck. Everardus is duidelijk vernoemd naar grootvader Everardus1.6.4.6.1, die ook weer
naar zijn grootvader Everardus1.6.4 vernoemd was. Philippus is, naar ik denk, vernoemd naar zijn
grootvader van moeders kant, Philippus Bernardus Pieck. Na de dood van Cornelis HJ zijn de twee
kinderen uit het eerste huwelijk in huis opgenomen in het gezin van Johannes Hendrikus Pieck, de
broer van hun moeder, en Johanna Christina1.6.4.6.4.10 Verhaak, de nicht van hun vader, in Beesd. Dit
gezin telde op het moment van Cornelis’ dood al zeven kinderen en er zouden er de komende acht
jaar nog vijf volgen. Everardus en Philippus zouden de geboorte van de laatste stiefbroertjes en zusjes niet meemaken. In 1892 zijn ze ingeschreven in het bevolkingsregister van Culemborg als
ingezetenen van de Stads Franse Jongenskostschool. Eerder was Philippus al van 1887 – ’90
ingeschreven op een jongensinternaat in Oudenbosch. Later wordt Roermond vermeld27. Ze zijn
beiden voorbestemd voor het priesterschap.
Everardus is 10-12-1872 als oudste zoon van Cornelis en Margaretha
Cornelia Maria Pieck geboren. In 1895 wordt hij tot diaken gewijd door
Mgr. van de Wetering in Utrecht. Op 12-09-1895 wordt hij tot kapelaan
in Wijk bij Duurstede benoemd. Op 21-09-1898 volgt een benoeming tot
kapelaan te Delden en twee jaar later wordt hij op 3-01-1900 benoemd
tot kapelaan van de Metropolitaan28 kerk van St Catharina te Utrecht.
Hier is hij bijna tien jaar werkzaam, totdat hij op 23-10-1909 benoemd
wordt tot pastoor te Nieuw-Dordrecht (Klazinaveen) in Drenthe. Vandaar
wordt hij in 1912 tot pastoor in Elden, bij Arnhem, benoemd waar hij op
31-0 7-1913 overlijdt.
← Everardus als knaap
Het Centrum 31-07-1913:
K ERKELIJKE ZAKEN.
Pastoor Verhaak †
Men schrijft ons uit Elden d.d. 30
Juli: In den nacht van Zaterdag op
Zondag overleed alhier na een
langdurig en geduldig lijden vrij
overwacht de ZeerEerw. Heer E.
Ph.J.M Verhaak, eerst sinds 1 Nov.
1912 pastoor alhier. In de enkele
maanden dat Pastoor Verhaak in
ons midden vertoefde heeft hij door

De H. Dienst werd gecelebreerd
door de HoogEerw. Heer H.F.
Schoemaker, Deken van Arnhem,
geassisteerd door den WelEerw.
Heer H. van der Loo, assistent alhier, als diaken en den ZeerEerw.
Heer G.A.Starink, plebaan der
Kathedrale Kerk te Utrecht, als subdiaken, alwaar de overledene een 9tal jaren kapelaan was. Gelijktijdig
werden aan de zij-altaren de
H.Diensten verricht door de Wel-

27

De stoet die het lijk, dat gedragen
werd door heeren leden van het
Kruisverbond alhier, naar zijne laatste rustplaats vergezelde, werd gevormd door heeren koorzangers,
een 30-tal Eerw. heeren Geestelijken uit den omtrek, de familieleden vam den Overledene, heeren
leden van het Kerk- en Armenbestuur, de Edelachtbare heeren
Burgemeester en Raadsleden, den
WelEerw. heer Predikant der Herv.

P. Thoben over familie Verhaak (als achtergrond biografie Frans Verhaak 1.6.4.6.1.5.9.2).
Het Metropolitaan vicariaat was in de 17e eeuw een soort adviescollege van de RK bisschop van Utrecht,
omdat de middeleeuwse kapittels, die die rol vervulden, in protestante handen waren overgegaan. Met de
afscheiding van de Oud-katholieke kerk in de 18e eeuw is de instelling “met de oud-katholieken meegegaan”
https://oudkatholiek.nl/organisatie/aartsbisdom-utrecht/metropolitaan-kapittel-van-utrecht/ ) Vandaar, dat
de benaming in dit geval een merkwaardige is, enerzijds vanwege het onverdacht RK karakter van Everardus
achtergrond, anderzijds omdat de Catharijnekerk sinds 1853 de katholieke aartsbisschoppelijke kerk is. De
Oudkatholieke kathedraal is de St Gertrudis.
28
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zijne welwillendheid en priesterlijken ijver aller harten gewonnen
en zichtbaar was de ontroering van
de kant van de parochianen toen
van den kansel werd bekend
gemaakt dat dit voor de parochie
zoo dierbaar leven dat nog zoo veel
voor Eldens katholieke toekomst
beloofde, zoo plotseling een einde
was gemaakt.
Heden, Woensdag, had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats.
Tot de uiterste hoeken van het
kerkgebouw gevuld met parochianen die in devote droefheid neerknielden bij het lijk van hun
beminden herder. Hoogst smaakvol
was voor deze gelegenheid Altaar,
Priesterkoor, Kansel en Zangkoor
met rouwdraperieën behangen.

Eerw. heer Ph.C.J. Verhaak, broeder van den overledene, kapelaan te
Oldenzaal en door de ZeerEerw.
heer P.W.A. Pieck, neef van den
Overledene
en
pastoor
te
Everdingen. Onder de aanwezigen
merkten we o.a. op de EdelAchtbare heer Burgemeester van Elden,
Mr. F.G.J. baron van Hövell tot
Westerflier en den WelEerw. heer
Ds B.Ozinga predikant bij de Ned.
Herv. Gemeente alhier.
Na den H.Dienst hield de ZeerEerw heer H.M.Kool als vriend en
oud mede-kapelaan, thans pastoor
te Elst een treffende lijkrede, waarin
de gewijde spreker ons op aandoenlijke wijze schilderde den priesterlijken ijver van pastoor Verhaak en
ons sprak van zijn lijden en opoffering.

Gemeente alhier, het onderwijzend
personeel der openbare school, de
leden van het Kruisverbond en de
Mariavereniging beide voorafgegaan door het met rouw omfloerste
vaandel.
De beaarding werd verricht door
den HoogEerw. heer Deken van
Arnhem en de Zeereerw. heeren
H.M.Kool en G.A. Starink
voornoemd.
Pastoor Verhaak werd geboren in
Beesd den 10en Dec. 1872 en
priester gewijd den 15en Aug.
1895. Na achtereenvolgens kapelaan te zijn geweest te Wijk-bijDuurstede, Delden en Utrecht (H
Catharina) volgde in Oct.1909 zijn
aanstelling als pastoor te Klazinaveen welke standplaats 1 Nov. 1912
werd verwisseld met Elden.
Zijne ziel ruste in vrede!
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Philippus Cornelis Johannes1.6.4.6.1.5.3
Philippus is op 25-06-1875 geboren, 15 maanden na zijn broertje dat na enige dagen overleed en dat
ook Philippus gedoopt was. Drie weken na de geboorte van de tweede Philippus sterft zijn moeder.
Net als zijn broer Everardus kiest ook Philippus na de Franse school in Culemborg en kostschool in
Roermond, voor het priesterschap. In juni 1898 treedt hij al op als subdiaken naast zijn broer
Everardus (diaken) bij het 60-jarig priesterjubileum van pastoor A.B. Nales te Beesd, de pastoor
waarbij ze vast tien jaar eerder misdienaar geweest zijn. In januari 1901 wordt hij priester gewijd en
hij komt als kapelaan bij Lobith het land binnen op 11-03-1903.
Ruim twee jaar later wordt hij als kapelaan te Oldenzaal
benoemd en tien jaar daarna op 18-01-1916 als pastoor
te Zandberg in Drenthe. We zien hiernaast, in het bericht
in Het Centrum van 18-01-1916 hoe hij in Oldenzaal door
de fanfare toegespeeld werd bij zijn afscheid van de RK
Arbeidersvereniging en de Textielarbeidstersvereniging
“St. Catharina”. Ook de propagandaclub Pius X was van
de partij.
In Zandberg bleef hij tien jaar. Daar vierde hij ook zijn
zilveren priesterjubileum. We zien hem in de Drentsche
en Asser Courant van 24-11-1924 langskomen in het
verslag van een rechtszitting, als betrokkene in de
opvang van een zwerfster die men in een “gesticht voor
zenuwlijders” geplaats wilde hebben “omdat ze overal
wegliep en een broertje dood aan werken heeft”.
Op 8-02-1936 wordt Philippus benoemd tot rector van huize St. Elisabeth te Lage Vuursche. Dit was
in 1927 gesticht als klooster voor de Congregaties der Zusters van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort.
In 1938, onder het bewind van Philippus, werd het vergroot met een sanatorium onder andere voor
zuster die aan TBC leden. Het had aparte “TBC-huisjes” die draaibaar waren in verband met zon- en
windrichting29.

Rector Philippus Verhaak
Op 14-12-1941 overlijdt Philippus in Lage Vuursche.

29

http://www.sint-elisabeth.nl/lagevuursche/
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Kaart 2: uitwaaiering Beesder tak; de gebroeders Verhaak-Pieck
Everard: Beesd–Culemborg–Wijk bij Duurstede–Delden–Utrecht–Klazinaveen- Elden
Philippus: Beesd – Culemborg – Oudenbosch – Beesd – Sappemeer – Oldenzaal –
Zandberg – Lage Vuursche

Het gezin Verhaak – van der Marck te Grave; Maria Anna Engelina1.6.4.6.1.5.6 en Cornelia
Josepha Maria1.6.4.6.1.5.7
Zoals aan het eind van de paragraaf over Cornelis Hubertus Johannes is beschreven, keerde Cornelis’
weduwe Henriette van der Marck in 1888 terug naar Grave, eerst met haar zes zonen, later gevolgd
door haar twee dochters, Maria Anna Engelina1.6.4.6.1.5.6 (Marie) en Cornelia Josepha Maria1.6.4.6.1.5.7
(Cor) die ergens tussen 1890 en 1899 nog even in Buren geregistreerd staan. Ze gaan op kostschool
bij de Zusters van Liefde te Made30.
Henriette begon hier een kruidenierwinkel. Daarnaast voorzag de weduwe in het onderhoud van
haar gezin door het op provisie verkopen van huwelijksuitzetten31.
De rampspoed is nog niet geweken want op 30 -05- 1895 overlijdt Jacobus Hendrikus Maria1.6.4.6.1.5.5,
haar tweede zoon, op 17-jarige leeftijd. Hij verdronk bij het zwemmen in de Maas. Hij was vernoemd
naar Henriettes vader Jacobus Henricus van der Marck (1822-1885). In mei 1890 verhuist Henriette
met een van haar dochters even naar Uden, waar haar zoon Theodorus Antonius Everardus
30

P.Thoben over familie Verhaak (als achtergrond biografie Frans Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2 ).
Bron: verkorte stamboom van de in de familie van Haaren aangetrouwde familie Verhaak. In de stamboom
van de familie van Haaren, Grave 1986.
31
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Maria1.6.4.6.1.5.4 (Theo) op dat moment een boekhandel drijft en een krantje “Het Land van Ravestein”
uitgeeft.32

Op 27-06-1910 nemen Theo en Antonius Henricus
Maria1.6.4.6.1.5.10 (Antoon) de drukkerij van Wed. van Dieren
over en hiermee lijkt het tij voor de familie te keren. Over
deze overname komen we in de paragrafen over Theo en
Antoon meer uitgebreid te spreken, hier volstaan we met de
constatering dat de overname een “winkelhuis en erf, waarin
boek- en galanteriehandel met annexe goed beklante
drukkerij” betrof, alsmede “het uitsluitend recht van uitgaaf
der tweemaal per week verschijnende ‘Graafsche Courant’
met Udense Uitgaaf”.32
Moeder keert terug naar Grave en Marie en Cor gaan de
winkel bestieren. De beide zussen staan in Grave bekend als
“de Stadsgezichten”, ongetwijfeld naar ansichten die ze ook
verkochten, maar vast ook naar de rol die ze in het kleine
stadje speelden.

32

Bron: Adriaan Sanders, Luciën Bressers. De Udensche Courant… en van alles er omheen. Sprokkelingen 116
(juni 2016), Heemkunde Kring Uden.
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De drukkerij wordt gerund door hun
broers Theo en Antoon, die hiertoe op
11-7-1911 een vennootschap onder
firma “Gebroeders Verhaak, voorheen
A.F.G. van Dieren” stichtten.

De twee dochters blijven ongehuwd. Cor en Marie beheren de Winkel tot 1952. Daarna verhuizen ze
samen naar een bejaardenoord in Elden. Mariëtte Stouthandel, geboren Penning de Vries1.6.4.6.1.5.4.2.2,
kleindochter van Theo, herinnert zich nog dat “wij op bezoek gingen bij tante Marie en tante Cor, die
in een bejaardenhuis in Elden (bij Arnhem) woonden. Ik herinner me een grote, statige villa en twee
in het zwart geklede dames!!!”.

Advertentie in de (eigen) Graafsche Courant van september 1912
Cor wordt aan het eind van haar leven opgenomen in een instelling in Venray en sterft daar in 1961.
Marie overlijdt in 1962 in Elden en draagt postuum bij aan deze geschiedschrijving door haar
testament, waarin ze al haar neven en nichten benoemt onder vermelding van hun beroep en
woonplaats.
De drie jongste broers, Josephus Johannes Maria1.6.4.6.1.5.8 (Jef33), Franciscus Cornelis Maria1.6.4.6.1.5.9
(Frans) en Cornelis Hubertus Johannes1.6.4.6.1.5.11 (Kees), de zoon die zeven maanden na het overlijden
van zijn vader geboren werd en exact dezelfde namen heeft, zien we rond deze tijd uitzwermen. Jef
is al in 1902 vertrokken naar Gouda, waar hij als bediende in een modezaak werd aangenomen en
twaalf en een half jaar later een jubileum vierde als chef-coupeur. Frans is via Breda in Dordrecht als

33

Ik gebruik voor Josephus de roepnaam Jef, die in het archief Jozef Verhaak gebruikt wordt als naam op oude
foto’s.
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winkelbediende begonnen en Kees biedt al in 1905 als 17-jarige Sinterklaaspakketten per post aan
vanuit Grave. Hij vertrekt naar Rotterdam en vestigt zich in 1915 als bediende in Arnhem.

Kaart 3: Uitwaaiering Beesder tak: de zonen van Henriëtte van der Marck
Allen: Beesd – Grave (Antoon is altijd in Grave blijven wonen)
Theo: Beesd – Grave – Oosterhout – Helmond – Boxmeer – Uden – Grave – Nijmegen
Jef: Beesd – Grave – Gouda – Zaandam
Frans: Beesd – Grave – Haarlem – Breda – Dordrecht – Roosendaal – Breda
Kees: Beesd – Grave – Rotterdam – Arnhem – Haarlem – Dordrecht - Arnhem

Henriette van der Marck zal tijdens haar leven het overlijden van nog twee van haar kinderen
meemaken: dat van Jef in 1926 en van Antoon in 1934. Zelf zal ze op 6-08-1942 in Grave overlijden.
Ze is dan 89 jaar oud. Laten we in het onderstaande haar zonen wat nader in beschouwing nemen.
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Theodorus Antonius Everardus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.4
De oudste zoon uit huwelijk van Cornelis HJ en Henriette van der Marck is vernoemd naar Henriettes
grootvader Theodoor Anton van der Marck (1794-1849).
In tegenstelling tot de zeer aan de weg timmerende verre achterneef Christiaan uit het vorige
hoofdstuk vernemen we uit kranten weinig over het openbare leven van de Verhaken van de
Beesder tak. Het eerste gewag dat van Theodorus Antonius Verhaak gemaakt wordt, na de
aankondiging van zijn geboorte op 27-11 1876 door zijn trotse ouders CHJ Verhaak en HJML van der
Marck in De Tijd, is een registratie in 1894 in het register van de Gevangenis van ’s-Hertogenbosch
van Theodorus Antonius Verhaak. De namen komen overeen maar
zijn niet volledig. Maar de aantekening in de gevangenisregistratie
is “passant op doortocht naar Grave”. Het lijkt toch wel om de
oudste zoon van Henriette van der Marck te gaan. Heeft de
Theodorus Antonius die we hier bespreken toch zijn “Van der
Marcken-aard” getoond?
Ook het volgende mogelijke optreden van Theo is vaag. In de
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant van
11-10-1899 zien we T. Verhaak de tiende prijs winnen bij de
Koninklijke Schietvereniging Pro Patria. Hij zou zich dan in Oosterhout moeten bevinden.
In 1900 staat Theodorus Antonius Everardus Maria Verhaak geregistreerd in Helmond. Hier zijn de
namen wel voluit en compleet. Van 25-01-1904 tot 4-11-1908 staat hij als letterzetter ingeschreven
in Boxmeer.
Meer vastigheid krijgen we over de periode sinds 1909 uit de hierboven reeds genoemde annalen
van de Udensche Courant. Theo was, zo schrijft men daar, in de periode november 1908- november
1910 woonachtig te Uden met als beroep letterzetter. Hij geeft ansichten van Uden uit. Uitgeverij
Verhaak uit Grave (was dit Antoon al?) startte in december 1909 het nieuws- en advertentieblad Het
Land van Ravestein. Zoals in de vorige paragraaf geschetst, kopen de gebroeders Theo en Antoon in
1910 de Graafsche Courant met de Udensche uitgaaf op. De Udensche Courant smelt samen met Het
Land van Ravestein. Zeer snel wordt de inhoud van de drie kranten volstrekt identiek.

Het Land van Ravenstein 1910: Drukker-Uitgever Th. Verhaak te Uden
Op 19-08-1912 trouwt Theo’s jongere broer Frans1.6.4.6.1.5.9 met Petronella Baks in Breda. Op die
bruiloft is Theo uiteraard aanwezig en hij ontmoet daar de 28-jarige Cornelia Maria Bitter uit Delft.
Nelly Baks zal Cornelia Bitter gekend hebben omdat Cornelia tussen oktober 1910 en februari 1914
geregistreerd was als winkeljuffrouw in Breda.
Theo’s zoon Jacques vermeldt dat de legende luidde dat deze ontmoeting door Frans en Petronella
gearrangeerd zou zijn34. Per slot van rekening was Theo op dat moment 35 jaar oud en misschien toe
34

Jacques Verhaak: Geschiedenis van de familie Verhaak. Geschreven ter gelegenheid van Jacques’ gouden
bruiloft in november 1991.
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aan settlement. Cornelia was geboren op 20-10-1884 als de dochter van Hugo Franciscus Bitter (1836
-1921) en Jacoba Maria Drabbe (1851-1921). De huwelijksvoltrekking vond plaats in Delft op 27-051914 en ze vestigden zich in Grave waar Theo sinds vier jaar met Antoon een zaak had.

Theo en Cornelia kregen vier kinderen: op 15-04-1915 werd Jacobus
Philippus Marie1.6.4.6.1.5.4.1 (Jacques) geboren in Grave. Hij zal vernoemd zijn
naar Theo’s overleden broer Jacobus Hendrikus1.6.4.6.1.5.5.
Op 27-08-1916 volgde Maria Jacoba Cornelia1.6.4.6.1.5.4.2 (Riet). Vernoemd
naar haar oma Jacoba Maria Drabbe?
Op 28-07-1918 werd Henriette Josepha Maria1.6.4.6.1.5.4.3 (Henriette)
geboren, die de namen van Theo’s moeder draagt en op 15-12-1920 ziet
George Theodorus Maria1.6.4.6.1.5.4.4 het levenslicht. De naam George
komen we noch onder de Verhaken, noch onder de van der Marcks noch
onder de Bitters waarvan we kennis hebben tegen. Alle kinderen worden
in Grave geboren.
Cor Bitter, Theo Verhaak, en hun kinderen v.l.n.r. George, Jacques, Jet en Riet

In 1934 verkocht Theo zijn aandeel in
de drukkerij en boekhandel en
verhuisde met zijn gezin naar
Nijmegen. In Nijmegen had ene
Penning de Vries vier huizen naast
elkaar in de Groenestraat laten
neerzetten. In één ervan woonde
hijzelf met zijn gezin, in één van de
andere kwam Theo Verhaak met zijn
gezin te wonen. Theo’s achttienjarige
dochter Riet zal zo kennis gekregen
hebben aan Hendricus Penning de
Vries, de twintigjarige buurjongen.
Hendricus en Riet hebben later in het
ouderlijk huis van vader Penning de
Groenestraat 63 te Nijmegen (PV: maart 2021)
Vries gewoond, waar nu hun jongste zoon Rob nog steeds woont. Theo werd mede-eigenaar van een
textielfabriek. Hij overlijdt in Nijmegen op 14-11-1959 op 82-jarige leeftijd. Cornelia Bitter overlijdt in
Nijmegen op 20-09-1975. Ze is dan 90 jaar oud.
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Josephus Johannes Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8
Jef Verhaak zou vernoemd kunnen zijn naar een jongere broer van zijn moeder Henriette, Josephus
Ludovicus Johannes Maria van der Marck (1859-1938). Onder Verhaken duikt de naam Josephus pas
op onder nazaten van Jef Verhaak.
Zoals in een vorige paragraaf al uiteengezet
ging Jef op twintigjarige leeftijd het huis uit. Hij
komt als bediende bij de firma J.L Bruns te
Gouda te werk, waar hij opklimt tot chefcoupeur op de afdeling “Heeren Confectie”
waar hij in 1915 zijn koperen jubileum viert

De Manufacturen zaak van J.L Bruns waar Jef werkzaam was.
Hij is dan al op 11-08-1909 getrouwd met Anna Catharina Elisabeth Boumans, in 1882 te Gouda
geboren. In Gouda worden zes kinderen geboren:
•
•
•
•
•
•

Cornelis Henricus Everardus 1.6.4.6.1.5.8.1, geboren op 18-05-1910. Klaarblijkelijk naar zijn vroeg
gestorven opa vernoemd.
Jacomina Maria1.6.4.6.1.5.8.2, geboren op 1-07-1911.
Theodorus Antonius Everardus Maria1.6.4.6.1.5.8.4, geboren op 23-04-1913. Vernoemd naar Jefs
oudere broer en zo ook naar zijn overgrootvader?
Everardus Philippus Maria1.6.4.6.1.5.8.5, geboren op 23-08-1914 en vernoemd naar Jefs twee
oudere stiefbroers en zo naar de voorgeslachten Verhaak en Pieck.
Henriette Maria Cornelia 1.6.4.6.1.5.8.6, geboren op 17-03-1916 en vernoemd naar oma van der
Marck. Henriette overlijdt 29-07-1948 op 32-jarige leeftijd in Amsterdam.
Geertruida Francisca Maria 1.6.4.6.1.5.8.3, geboren op 12-07-1917.
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Het gezin heeft dan (de advertentie in Het Centrum
dateert van 6-10-1917) een dergelijke omvang bereikt
dat een RK meisje in de huishouding geen overbodige
luxe lijkt.
Het is niet duidelijk waarom, maar het gezin van Jef
Verhaak verhuist in 1918 naar Zaandam. Thoben35
geeft aan dat alle drie de broers (Jef, Frans, Kees)
winkelchef worden, “misschien wel bij dezelfde
winkelketen” en broer Frans is in Dordrecht
winkelchef bij de firma Bischoff (zie ook onder
“Franciscus, p.46), die een filiaal in Zaandam heeft.
Sterker, de allereerste vestiging van Bischoff is in Zaandam. Het is goed mogelijk dat Jef door
bemiddeling van zijn broer naar Zaandam kan verhuizen en zo promotie kan maken.
In Zaandam wordt op 28-10-1918 het zevende kind levenloos geboren wordt en ook Anna Boumans
overleeft de bevalling niet.
Op 12 -04 -1921 treedt Jef opnieuw in het huwelijk, nu met Antonia Jacoba M Stallman, geboren 2509-1887. Uit dit huwelijk worden spoedig drie kinderen geboren.
Josephus Johannes Maria1.6.4.6.1.5.8.8 Verhaak wordt 2-01-1922 in Zaandam geboren. Vernoemd naar
pa.
Alida Josephina Philippina Maria1.6.4.6.1.5.8.9 Verhaak wordt 14-11-1923 geboren.
En op 12-09-1925 volgt Philippus Cornelis Maria1.6.4.6.1.5.8.10.
Vrijwel een jaar later, op 6-09-1926 overlijdt Jef Verhaak op 44-jarige leeftijd. Zijn tweede vrouw,
Antonia Stallman overlijdt 5-01-1951, 63 jaar oud.

35

P.Thoben over familie Verhaak (als achtergrond biografie Frans Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2 ).
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Franciscus Cornelis Maria1.6.4.6.1.5.9
Mijn opa Frans Verhaak zal vernoemd zijn naar Henriettes broer Franciscus Paulus Maria van der
Marck die in de rij van vijftien kinderen meteen na Henriette komt. Hij was één van de van der
Marcken die zich in Beesd aan een van Avezaath verbonden had (zie ook appendix 3) en zo wellicht
intensiever contact met zijn zus had. De derde nog in leven zijnde zoon van Henriette van der Marck
verlaat ook in betrekkelijk ongeschoolde toestand, vermoed ik, het moederlijk huis in Grave.
Frans Verhaak is van 15 februari 1910, komende uit Haarlem, winkelbediende in Breda en vertrekt 30
december 1911 naar Dordrecht. Waarschijnlijk heeft hij in deze periode zijn a.s. echtgenote
Petronella (Nelly) Baks ontmoet. De oudere zus van Nelly, Elisabeth Maria Baks (geboren 9 april
1881) gaat in augustus 1909 naar Arnhem en vervolgens als winkeljuffrouw een jaar later in
november 1910 naar Dordrecht. Mogelijk heeft deze zus een rol bij het vertrek van Frans Verhaak
naar Dordrecht gespeeld.
Wanneer Frans 15 jaar later van Dordrecht naar
Roosendaal verhuist wordt hij in 1926 in het Dordtsch
Volksblad van 30 – 1- 1926, nog steeds aangeduid R.K.
winkelbediende.
Ik ben niets over de eerste 28 jaar van zijn leven te
weten gekomen, behalve dat hij in zijn eerste
levensweken al Chinese kindertjes vrijkocht met
behulp van gebruikte postzegels (zie hoofdstuk 3, de
Beesder tak).

Het eerste levensteken van hem als individu is de
aankondiging in de Bredasche Courant van 24-08-1912 van
zijn huwelijk met Petronella Martha Maria Baks uit Breda.
Nelly was de jongste dochter uit een gezin van dames. Haar
vader was Jacobus Christiaan Baks (1843-1900), timmerman
te Breda die getrouwd was met Cornelia Bruijns. Frans was 28
jaar oud toen hij trouwde. De drie kinderen die hij vanaf drie
jaar na zijn huwelijk krijgt, worden allen in Dordrecht
geboren: Cornelis Maria1.6.4.6.1.5.9.1 op 29-10-1915. Net als zijn
broer Jef vernoemt Frans zijn oudste zoon naar zijn vader. Op
12-10-1918 ziet Franciscus Maria1.6.4.6.1.5.9 .2 het levenslicht.
Naar vader Frans vernoemd? Ten slotte volgt op 7-07-1923
Henricus Maria1.6.4.6.1.5.9.3, mijn vader. De naam Henricus als
mannennaam komt weer out of the blue. Ik vermoed een
vernoeming naar Henriette van der Marck.
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Het is onduidelijk wanneer Frans uit Grave is vertrokken. Was hij vlak na zijn broer Jef al weggegaan
uit Grave? Heeft hij eerst betrekkingen in winkelzaken in Grave gehad? Wat deed hij in Haarlem en
hoe kwam hij in Breda en later Dordrecht? Kortom, een typisch geval waarin ik kansen heb laten
liggen om het aan mijn vader te vragen (als die het al geweten zou hebben).
De
Grondwet
25-10-1926:
Opa Frans
opent zijn
nieuwe zaak

Hoe het ook zij, Frans vertrekt in januari 1926 met zijn gezin als RK winkelbediende uit Dordrecht en
arriveert als directeur/filiaalbeheerder van Gebroeders Bischoffs Kleeding- Manufacturen en
Tapijtmaatschappij in Roosendaal.
Vanaf dit moment heeft Frans Verhaak een zekere statuur in Roosendaal. Hij is
bestuurslid van de RK Vereeniging ter behartiging van de belangen der
Roosendaalsche winkeliers en wordt in 1939 lid en penningmeester van de
bijzondere raad van de Vincentius Vereniging. Conform de statuur zoekt oma,
Mevrouw Verhaak van magazijn “de Zwaan” (zie bovenstaand krantenbericht
over de winkelopening) op gezette tijden RK dienstbodes, van goede
getuigschriften voorzien.
En dan komt er een moment dat opa afscheid neemt van Bischoff en dat het gezin naar Breda
verhuist. Dat had vader zeker nog wel geweten maar ook die datum heb ik nooit exact nagevraagd.
Mijn vader doet nog eindexamen in 1942 aan het Norbertuslyceum in Roosendaal. Zit dan in de
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oorlog een blauwe maandag op de HTS in Dordrecht. Na de oorlog wonen Frans en Nelly in Breda en
zijn hun kinderen de deur uit.

Frans en Nelly in 1951 op het huwelijk van Harry en Kitty
Het is treffend om te zien hoe mijn opa er op deze foto nauwelijks ouder uitziet dan op de foto aan
het eind van dit hoofdstuk waar hij 25 jaar jonger is. Het treffende zit hem vooral in het gegeven dat
hij op de foto uit 1926 al een jaar of zestig lijkt.
Op 13-03-1954 overlijdt Frans in Breda. “Oma uit Breda” overleefde hem vijftien jaar en overlijdt op
29-08-1969 in Breda.
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Antonius Henricus Maria1.6.4.6.1.5.10
Antoon, zoals Antonius Henricus Maria genoemd werd, lijkt ook weer naar een broer van moeder
Henriette vernoemd: de tweede broer die in Beesd met een van Avezaath huwde, Antonius Andreas
Dominicus Egidius van der Marck. Antoon had in Grave op het internaat van de fraters van Tilburg
gezeten en daar een soort van Mulodiploma behaald36. Er bestaat een foto van Antoon met drie
jonge mannen, waarop geschreven: “Afscheid mijner vrienden, Groningen 26 Julij 1908.” Moeilijk
naspeurbaar wat hij in Groningen deed. Vanaf augustus 1914 is hij gemobiliseerd, blijkt uit een kaart
aan heeroom Willem. Bij zijn trouwen in 1917 is geen uniform te bekennen.
We zagen in eerdere paragrafen al hoe Theo samen met
Antoon de winkel en de uitgeverij van de firma van Dieren
overnam. Hiermee kwam onder andere de uitgave van de
Graafsche Courant in Verhaakse handen. Behalve dat Antoon
de zaak overnam van de firma van Dieren, raakte hij ook
anderszins verwikkeld in deze familie. De kantoorboekhandel
van Verhaak was in Grave tegenover de juwelier van Haaren
gelegen. Antoon trouwde, 23 april 1917, zeven jaar na de
overname, met Christina Adriana Elisabeth van Haaren,
dochter van Henricus JP van Haaren, fabrikant in goud en
zilver en Maria Francisca Catharina Elisabeth van Dieren, de
kleindochter van de “weduwe van Dieren” die de uitgaaf van
het Weekblad voor de stad en het kanton Grave begon in
1852. Zowel de Graafsche Courant als de uitgeverij Verhaak
zullen de hele twintigste eeuw beheerd worden door de
familie Verhaak. De naam “Verhaak” levert in Delpher, het
krantenarchief op internet in de periode 1910 – 2005 3964 treffers op, misschien een honderd op
naam van “Christiaan” maar ik schat ook vele tientallen omdat geadverteerd wordt met een
boekwerk, een brochure of iets dergelijks, uitgegeven door de gebroeders Verhaak te Grave. Dat de
krant ook als Cultureel Mecenas optreedt zien we bij het jubileum van Pastoor en Deken Sprangers:
“Na de H. Mis werd ten gehoore gebracht de priester-cantate voor mannen en kinderkoor, tenor, bariton en fxissolo met begeleiding van orchest, welke cantate is aangeboden door de Graafsche stoomdrukkerij — firma
gebr. Verhaak — alhier” [Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant. 26-05-1915]

Het huwelijk van Antoon en Christine was bijzonder kinderrijk. Binnen het bestek van vijftien jaar
worden tien kinderen geboren, die allen de volwassen leeftijd behalen.
•
•
•
•
•
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Cornelis Henricus Maria (Kees) 1.6.4.6.1.5.10.1, geboren 10-03-1918, is vernoemd naar zijn vaders
vader Cornelis HJ.
Maria Philippa Christina (Ria) 1.6.4.6.1.5.10.2, geboren 25-05-1919, draagt de naam van Christine
van Haarens moeder Maria FCE van Dieren.
Henricus Johannes Wilhelmus (Harrie) 1.6.4.6.1.5.10.3, geboren 23-11-1920 is vernoemd naar de
vader van Christine, Henricus JP van Haaren.
Anna Christina Maria (Ans) 1.6.4.6.1.5.10.4, geboren 28-01-1922, zal vernoemd zijn naar de zus
van moeder Christine, Joanna van Haaren.
Philippus Johannes Maria (Philip) 1.6.4.6.1.5.10.5 wordt op 3-08-1923 geboren en zou de naam
van heeroom Philip kunnen dragen. Dan wordt er toch weer een Pieck binnengesmokkeld

Levensbericht Antoon Verhaak, opgetekend door heeroom Willem van Haaren, 1994.
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•

•
•
•

•

want heeroom Philip zijn grootvader was Philippus Pieck, de neef van Anna Maria Engelina
(lees er appendix 3 maar op na).
Theresia Maria Adriana Catharina (Trees1.6.4.6.1.5.10.6) wordt op 14-04-1926 geboren. Naar haar
naam tast ik in het duister. Mijn achternicht Chris1.6.4.6.1.5.10.9.1 suggereert Theresa van Lisieux
die in 1925 heilig verklaard was als inspiratiebron.
Antonius Theodorus Cornelis (Antoon) 1.6.4.6.1.5.10.7, geboren 31-08-1927 lijkt gewoon naar zijn
vader vernoemd.
Josephus Rudolf Engelbert (Jozef) 1.6.4.6.1.5.10.8, geboren 1-08-1929 zou naar oom Jef, die drie
jaar daarvoor overleden is, genoemd kunnen zijn.
Wilhelmus Aloysius Cornelis (Willem) 1.6.4.6.1.5.10.9, geboren 6-02-1931 heeft wel een echte
“Verhaken” naam, maar moet hiervoor bij de “Hurweense” tak zijn. In feite is hij vernoemd
naar heeroom Willem van Haaren.
Christine Jacquelina Maria1.6.4.6.1.5.10.10 maakte het tiental compleet op 24-11-1932 en draagt
ongetwijfeld de naam van haar moeder.

Wat me wel opvalt is dat geen van de kinderen van Antoon de naam van zíjn moeder, Henriette
van der Marck, draagt. Bij zijn broers Theo, Jef en Kees kom je wel een Henriette tegen, Frans
had geen dochters (misschien was mijn vaders naam Henricus een remplacant). Misschien was
Harrie1.6.4.6.1.5.10.3 ook een vernoeming naar Henriette van der Marck.

De boekhandel in de Rogstraat (anno
2006)

De panden in de Oliestraat waar drukkerij en
uitgeverij waren ondergebracht (PV: nov.2020)

„Verhaaks drukkerij & uitgeverij heette ons familiebedrijf. Mijn vader gaf leiding aan vijf man personeel. Er
hoorde een boekhandel bij, de enige in Grave, en we gaven twee kranten uit, waaronder de door mijn
overgrootvader opgerichte Graafsche Courant. Die verscheen eens per week, en bevatte alles wat voor Grave van
belang was: lokaal en landelijk nieuws, familieberichten, advertenties. De oplage zal enkele honderden geweest
zijn. De Gravenaren waren een nogal kritisch lezerspubliek. Het is een kleine, hechte gemeenschap. Je moest met
allerlei belangen rekening houden.”

Hier spreekt een van Antoons jongste kinderen Jozef in de NRC-rubriek “Familieportret” in 2010. Het
geeft aan hoe het bedrijf en het gezin in elkaar verweven zullen zijn geweest.
Theo’s achterkleinzoon Roel Verhaak1.4.6.4.1.5.4.4.1.2 kan zich nog herinneren dat hij in de 90-er jaren van
de 20e eeuw zijn eerste auto registreerde in “postkantoor” Verhaak. De boekhandel zal een
postagentschap binnen de muren gehad hebben.
53

Antoon had in Grave, net als zijn vader in Beesd en zijn hele
verre verwant in Sas van Gent en later in Beek en Donk ook een
zekere statuur. Hij had zitting in de feestcommissie ter
gelegenheid van het gouden priesterfeest van mgr J. Sprangers,
pastoor-deken van Grave als lid van het parochiaal kerkbestuur.
Hij was lid van de Vincentius Conferentie. Hij vertegenwoordigde Grave binnen de afvaardiging namens het Bisdom
’s-Hertogenbosch naar het Internationaal Eucharistisch Congres
in Amsterdam. Antoons positie in Grave blijkt ook uit zijn
bijdrage aan de restauratie van de St. Elisabeths kerk in 1930,
waarvan een gevelsteen boven het portaal nog getuigt.

De crisisjaren zijn lastig. In het levensbericht
dat Willem van Haaren over Antoon schetst
geeft hij aan dat het onmogelijk was drie
gezinnen (Antoon, Theo en Henriette met
haar twee dochters) van de opbrengst van
winkel en drukkerij te onderhouden. Antoon
deed pogingen om met de verkoop van
typemachines een nieuwe niche aan te
boren, maar splitsing was noodzakelijk.
In 1934 verkocht Theo zijn aandeel in de drukkerij en uitgeverij. Zonder inzicht in oorzaak en gevolg is
het schokkend dat aan het eind van dat moeilijke jaar Antoon volstrekt onverwacht overlijdt. Zoals
Jozef het in het NRC-portret omschrijft:

„Mijn vader is volslagen onverwachts gestorven. Hij werd ’s nachts in bed onwel; mijn moeder ging de dokter
halen, en toen die kwam was mijn vader al dood. Hij was 48. We denken nu dat het een hersenbloeding was. Ik
denk ook dat hij te hard werkte, dat hij te zwaar belast was. Als kind wist ik van niets.”

Jozef was toen vijf. Willem en Christien nog jonger. De oudste, Kees, was zestien. Het lijkt een
replicatie van de dood van Antoons vader.
„Na vaders dood werd mijn moeder tijdelijk waarnemend directrice. Ze wilde de zaak draaiende houden, maar ze
was er niet voor opgeleid, en ze had die tien kinderen. Ze had al snel ondersteuning nodig. Mijn oudste broer
Kees brak zijn studie op het seminarie af, kreeg een opleiding management en typografie en volgde vader op.
Daarmee werd hij een beetje hoofd van het gezin, hoewel ik nooit echt tegen hem heb opgekeken. Ik was ook
niet jaloers….Van ons tienen moesten er negen tijdelijk naar een kostschool of internaat. Moeder vond het niet
leuk om ons weg te sturen, maar ze kon niet anders. In Grave waren te weinig mogelijkheden.”

De hier geschetste positie van Christine van Haaren doet denken aan die van Henriette van der
Marck: van het ene moment op het andere weduwe met een zaak en tien kinderen in de leeftijd van
twee tot zestien jaar. In tegenstelling tot de steenfabriek van Cornelis HJ was de drukkerij
levensvatbaar genoeg om nog meer dan 70 jaar voort te kunnen blijven bestaan, onder leiding van
drie volgende generaties Verhaak. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat de kinderen van
Antoon en Christine allen met een goede opleiding het leven ingingen om daar goede posities in te
nemen.
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Op deze foto zien we Antoon met al
zijn kinderen: staand vlnr Flip, Kees,
Ria, Harrie, Antoon, Ans
zittend vlnr Trees, Christientje,
Christine van Haaren, Antoon
Daarvoor: Jozef en Willem

Christine van Haaren heeft ruim de gelegenheid gehad om hier getuige van te zijn. Ze overleed 15
juni 1986 op 94-jarige leeftijd en heeft haar man 52 jaar overleefd.
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Cornelis Hubertus Johannes1.6.4.6.1.5.11
De jongste zoon van Cornelis Hubertus Johannes, geboren zeven maanden na de dood van zijn vader
is volledig vernoemd naar zijn vader. Hij getuigde al heel vroeg van ondernemerschap, getuige
onderstaande advertentie die hij zo van achter-achter-achter etc. neef Christiaan zou kunnen hebben
afgekeken:

Kees is achttien wanneer hij op 3-12-1906, drie dagen voor Sinterklaas
deze advertentie in diverse kranten laat verschijnen. De handelsgeest zit
er blijkbaar al vroeg in. Wat hij daarna precies is gaan doen is
onduidelijk. Hij zou, volgens Peter Thoben37, in de handel terecht komen
en winkelchef worden. We hebben een krantenbericht (Arnhemsche
Courant 22-05-1915) waarin CHJ Verhaak vermeld staat onder het kopje
“Burgerlijke Stand, gevestigd” en wel als “bediende, afkomstig uit
Rotterdam”. Op 3 september 1920 trouwt Kees in Arnhem met
Josephina Bernardina Alberta van Maanen, op 11 maart 1894 geboren te
Arnhem. In Arnhem wordt ook hun oudste dochter Anna Philippina
Cornelia1.6.4.6.1.5.11.1 de Groot geboren op 6-05-1924. Anna zal genoemd
zijn naar haar oma van moeders kant, Anna Maria Dicker. Als tweede
naam weer de enigszins raadselachtige vernoeming naar Philippus. Was Kees’ halfbroer/heerbroer
populair onder zijn jongere stiefbroers?
Henriette Antonia Maria Theresia1.6.4.6.1.5.11.2 wordt drie jaar later in 1927 geboren, niet in Arnhem,
maar in Haarlem. Er heeft blijkbaar een verhuizing plaatsgevonden. Het Burgerlijke Stand Overlijden
Noord Hollands Archief geeft op 8-11-1928 het overlijden van Henriette op de leeftijd van 13
maanden te Haarlem aan. Op 30-06-1930 wordt een zusje geboren die dezelfde namen krijgt:
Henriette Antonia Maria Theresia1.6.4.6.1.5.11.3. Henriette is in Dordrecht geboren. Henriette is de
vernoeming naar Kees’ moeder Henriette van der Marck, Antonia kan een vernoeming naar Kees
oudere broer zijn.
Op 3-06-1954 is het overlijden van Cornelis Hubertus Johannes jr. bij de Burgerlijke Stand in Arnhem
geregistreerd. Hij ligt begraven op begraafplaats Moscowa te Arnhem, samen met zijn vrouw
Josephina van Maanen, die 19-10-1992 op 98-jarige leeftijd overleed en met haar op 18-01-1965
overleden zus Everdina Louise Judith van Maanen. Henriette is als enige van de achtste generatie nog
in leven.

37

P.Thoben over familie Verhaak (als achtergrond biografie Frans Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2 ).
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Grave aan de Maas (PV: nov.2020)

ò
Henriette vd Marck te midden van kinderen en schoondochters. Vòòr september 1926 genomen.
Staand vlnr: Kees, Cor, Theo, Marie, Toos Stallman, Christine van Haaren, Antoon
Zittend: Jo van Maanen, Cornelia Bitter, Henriette vd Marck, Jef, Nelly Baks, Frans
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De Hurwener tak
Inleiding
Christiaan1.7.6.9.3.8 kreeg in Zuiddorpe, Westdorpe en Sas van Gent acht kinderen die in leeftijd
variëren van 17 jaar tot 1 jaar wanneer hij in 1901 tot burgemeester in Beek en Donk benoemd
wordt. Meynard1.7.6.9.3.8.1 is de oudste en niet meer meeverhuisd. Hij zat in Huijbergen op kostschool
en ging daarna in militaire dienst. Al in 1906 wordt hij genoemd als inwoner van Sas van Gent en hij
trouwt in 1909 in Westdorpe (naast Sas van Gent). We komen in de volgende paragraaf uitgebreid op
hem terug. Voor de andere kinderen neemt Beek en Donk een centrale plaats in.
De twee zonen Ludwig Felix Walther Marie1.7.6.9.3.8.5 en Oswald Gijsbert Edward Marie1.7.6.9.3.8.6 volgen
beiden een middelbare schoolopleiding op Rolduc. De meisjes hebben wellicht in Dongen op
kostschool gezeten, volgen later elders opleidingen, maar vier kinderen die na Meynard komen,
trouwen te Beek en Donk en een aantal van de kinderen wordt daar ook begraven, hoewel ze elders
zijn overleden.

Deze foto38 is in Beek en Donk gemaakt tijdens de eerste wereldoorlog. Het onderschrift luidde: “Vier
dochters van burgemeester Chr. Verhaak. Van links naar rechts: Madeleine, Dora, Pouwies en Bertha.
De heren zijn niet bekend” De twee oudsten, Meynardus en Wilhelmina waren al het huis uit. Pouwies
zal Palmyre geweest zijn. Ik neem aan dat de twee onbekende heren Oswald (in uniform) en Ludwig
zijn.
In het onderstaande zullen we aan ieder van deze kinderen een aparte paragraaf wijden.

Meynardus Christiaan Joseph Marie1.7.6.9.3.8.1
Meynard wordt in Zuiddorpe geboren en krijgt bij zijn geboorte op 8-02-1884 de naam van zijn opa
mee, die hem ook weer van zijn opa had en die ook weer, waarmee we bij oervader Minardus zijn.

38

Bron: heemkundig tijdschrift D’n Tesnuzzik, 1993 nr1.
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Zijn tweede naam ontleent hij aan zijn vader. Zoals gezegd bleef Meynard in Sas van Gent achter.
Meynard was evenals zijn vader journalist en we leren hem in een aantal overgeleverde
krantenartikelen kennen als een bevlogen schrijver. Toch is zijn eerste verschijnen in de publiciteit
niet in de rol van journalist maar als held, blijkens De Tijd van 22-05-1906:

Op 20-12-1907 (Algemeen Handelsblad) wordt hij als redacteur/uitgever van de Zeeuwschse Koerier
veroordeeld tot een boete van fl.25 of 10 dagen hechtenis vanwege het opnemen van een artikel in
verband met een verkiezing waardoor de eer en goede naam van J.J.F. v Z. te Hulst was aangerand.
De veroordeling roept herinneringen op aan de polemieken die zijn vader eerder in ZeeuwsVlaanderen voerde en die hij ook in Brabant zou blijven voeren. Ook Meynard blijkt vasthoudend: de
naam J.J.F. van Z. te Hulst zal zestien jaar later weer opduiken.
Een reeks ingezonden brieven in De Tijd in oktober 1923 verduidelijkt waar de controverse Verhaak –
J.J.F. van Zeyl, want om hem blijkt het te gaan, in 1907 om draaide. Van Zeyl was journalist, naar ik
aanneem bij het concurrerende katholieke dagblad Zelandia, en de beginjaren van die concurrentie
lijken niet op zijn vriendelijkst verlopen. Ik neem hieronder de briefwisseling in 1923 wat uitgebreid
over omdat ze een mooi licht op de stilistische gaven van Meynard werpen.
Meynard doet de eerste zet in De Tijd op 3-10-1923:

Dat zal niet gaan
“Veroorloof mij even een korte terechtwijzing aan den heer Jac. P. van Term te Maastricht. Dat deze heer zijn
vriend, den heer J.J.F. van Zeyl te Hulst, bij diens 40-jarig jubileum als journalist wenscht te huldigen vind ik
best, zoolang dit niet geschiedt ten koste van de waarheid. En aan de waarheid doet hij deerlijk te kort, door …
den heer van Zeyl de eer te geven als zou hij “De Zeeuwse Koerier” in betere banen gedrongen hebben. ….
Welnu, de betreurenswaardige vroegere twisten tusschen de beide katholieke bladen “De Zeeuwsche Koerier” en
“Zelandia” hadden een samenstel van oorzaken, die niet zoo maar in een handomdraaien uiteen te zetten zijn. Im
groszen und ganzen was het een strijd tusschen democratisch en conservatief gezinden, welke strijd echter in den
loop der jaren ontaardde in een heftige campagne, die in ’t belang der Katholieke zaak diende beëindigd.
Nu is dit de groote onjuistheid in ’s heeren van Term’s beschouwingen, dat hij “Zelandia” met lauweren omhult
en “De Zeeuswsche Koerier”, nu ja, die werd door den heer van Zeyl “in betere banen gedrongen” (sic!!)
Neen, neen, heer Van Term, DAT ZAL NIET GAAN!”
….
Ik heb gemeend dit even in de kolommen van “De Tijd” te moeten vastleggen, ter wille van de waarheid, die ten
zeerste geweld wordt aangedaan door de singuliere wijze, waarop de heer Van Term Zeeuwsch-Vlaamsche
geschiedenis geeft. Maar vooral hierom schrijf ik deze enkele regelen, om – en dit tot besluit – TEN
KRACHTIGSTE TE PROTESTEREN tegen den door den heer Van Term gevestigde indruk, als zou het ongelijk hier
vroeger aan ééne zijde zijn geweest.
De heer Van Term moge voortaan voorzichtiger zijn en ter harte nemen de les van den Engelschman: MIND
YOUR OWN BUSINESS.
Met dank voor de plaatsing, geëerde redactie,
Uw dw. M.VERHAAK
Red-Uitg. van de “Zeeuwsche Koerier”
Sas van Gent, Oct. 1923

Van Term dient Verhaak binnen vijf dagen van repliek en werpt een licht op de journalistieke mores
anno 1907:

Tot repliek gedwongen
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Het is eene eenigszins zonderlinge gewaarwording, wanneer men zich, naar aanleiding van de huldiging van een
persbroeder, door een anderen collega in een polemiek getrokken ziet.
In mijn artikel over de 40-jarige werkzaamheden van den heer van Zeijl te Hulst had ik o.a. geschreven dat zijn
blad “Zelandia” den “Zeeuwsche Koerier” in betere banen gedrongen had. Dit wekte een protest van den
redacteur-uitgever van laatstgenoemd blad, dat, waar twee keven, beiden schuld hebben, en dat er twee in betere
banen gedrongen zijn, nl Zelandia en Zeeuwsche Koerier.
Uit welke erkenning blijkt, dat mijne aanstipping ten name van het ene blad dan in ieder geval juist is geweest.
Mogelijk was ze onvolledig, en valt ook iet op het andere te bemerken.
….
Ik zou hiermee kunnen besluiten, ware het niet, dat mijn geachte aanvaller mij verwijt “ten zeerste geweld” te
hebben aangedaan en te schrijven over dingen, waar ik niet van weet; immers, de bedoelde strijd tussen beide
Zeeuwsche bladen was er volgens den heer Verhaak een ‘tusschen democratisch en conservatief gezinden”
….
De artikelen van Demos (…) in de “Zeeuwsche koerier” ademen veeleer een socialistische dan een democratische
geest. … De daar tegenoverstaande groep van “Zelandia” kan al evenmin conservatief worden geheten …
En slechts even stip ik de toenmalige strijdwijze van het blad aan, dat “Zelandia” bestreed met persoonlijke
epitheta aan het adres van diens redacteur als “brutale onbeschoftheid”, “ingebeelde macht”, en “zucht naar
verdrukken” (5 Mei 1906), “zijn geleuter” (27 April 1907); “een lafaard, waarvan men walgt (12 Mei 1906) en
“die er een moraal op nahoudt die u in de gevangenis brengt” (10 Nov. 1906); een welwillende vergelijking
tusschen den heer Van Zeyl en zekeren viervoeter, met het voorbehoud “dat de redacteur niet balkt” (17 Nov
1906) enz. enz.
Het wil mij voorkomen dat het, in steê van een aanleiding tot polemiek, een niet geringe lof voor de
“Zeeuwsche Koerier” is, wanneer men constateert dat het blad sinds dien in betere banen gedrongen is.
Maastricht

JAC. P. VAN TERM

Twee dagen later heeft Verhaak zijn repliek weer klaar:

Tot dupliek gaarne bereid
Na vijf dagen wachtens komt de heer Jac.P. van Term in “De Tijd van heden terug op mijn protest van verleden
Donderdag. Ik ben daar waarlijk blij om. De repliek, waartoe ik blijkens zijn eigen opschrift den heer Van Term
gedwongen heb, bevat immers – en dat uit vriendenpen! – de erkenning, dat “mogelijk”(hm!) ook op de
gedragingen van “Zelandia” iets te bemerken viel.
Prachtig, heer Van Term! Nu zijn we precies, waar we wezen moeten.
Want mijn geheele betoog heeft niets anders tot doel gehad, dan weg te nemen den indruk, - door u in uw eerste
schrijven gevestigd – als zou de schuld aan één zijde zijn geweest.
Nu gij zelf dien indruk wegneemt – zij het wat laat en niet geheel vrijwillig – neem ik daarvan gaarne acte.
De rest van uw artikeltje, heer Van Term, is “pour besoin de la cause”. Ik zal er – tenzij u blijk mocht op het
tegenovergestelde prijs te stellen – niet al te diep op ingaan. Dit moet ik u echter zeggen: ge maakt u een
simplistische voorstelling van de democratische stroomingen, die niet dan na groote moeite in dezen streken zich
hebben baan weten te breken. …
Maar met dien schijn van gelijk komt ge er niet. Neen, neen, ook dàt zal niet gaan! “Im groszen un ganzen”schreef ik – “was het een strijd tussen democratisch en conservatief gezinden” Welnu, als in dien strijd ten slotte
de democratie de palm der overwinning heeft binnengehaald; als in onze kiesvereenigingen – al bljift
oplettendheid geboden! – het volk thans zijn stem kan doen hooren en zijn invloed aanwenden: als alle
stroomingen nu ten minste gelegenheid hebben tot uiting te komen; als er, in één woord, niet meer is een
monopolie van regeeren en besturen en heerschen – dan beteekent dit, dat de vroegere strijd niet vergeefsch is
geweest, maar integendeel ons een gezond politiek en sociaal leven als rijpe vrucht in den schoot heeft geworpen.
Ziet, en dat stemt zoo tot blijdschap, heer Van Term.
Dàt stemt zoo tot tevredenheid, dat wij, als de sociaal-democraten komen en ons verwijten willen, dat bij ons
alles wordt gedecreteeerd van bovenaf, dat burgers en arbeiders marionetten zijn en de lagere standen een speelbal
in handen der hoogere, dat wij dan zeggen kunnen: dat wàs, maar is niet meer! “Luctor et Emergo”. Wij hebben
gestreden en wij hebben ons ontworsteld, en bij ons, Katholieken, heeft ieder den invloed die hem toekomt.
Voelt ge, heer Van Term, wat dàt beteekent? Welnu, dat te bereiken was het strijdobject! “De Zeeuwsche
Koerier” heeft in dien kamp van zich afgeslagen (wat goed was), heeft ook wel eens met de nagels gekrabt (wat
leelijk was) maar het resultaat hield in: een nieuw tijdsbestek, dat gunstig afsteekt bij de vroegere toestanden, die
een bespotting waren van elk idee van volksinvloed en volksmedezeggenschap.
Heer Van Term, als ge wilt, tot nader!
Dankend voor de plaatsruimte, geachte redactie
Uw dw.
M. VERHAAK
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Red-Uitg. van “De Zeeuwsche Koerier”
Sas van Gent, 9 October 1923

Meynard heeft beslist een eigen toon. Zeggen dat Lodewijk van Deyssel om de hoek komt kijken is te
veel eer, maar de directe persoonlijke stem onderscheidt hem van het droge proza dat de huidige
ingezonden brievenrubriek kenmerkt. Ik heb wel bewondering voor de handige wijze waarop hij
laveert: de kleinste blijk van gelijk die zijn tegenstander hem gunt, weet hij te vertalen in een
volledige genoegdoening, intussen de forse verwijten rond de toon van het debat, voorzien van
harde cijfers en data, handig negerend en met een dooddoenertje (“wat lelijk was”) afdoend.
Verder werpt de inhoud van “tot Dupliek gaarne bereid” ook een helder licht op de politieke lijn die
hij voorstaat: christendemocratie avant la lettre.
Op 12-09-1906 bericht Onze Courant dat M Verhaak uit Sas van Gent gekozen was als lid van het
Centraal-Bureau van Landweerplichtingen en Oud-Miliciens. In Nederland werd bij K.B. op 24 juni
1901 de Landweerwet aangenomen. Met de invoering van deze Landweerwet op 1 april 1903 was
het opheffingsproces van de schutterij feitelijk ingetreden39. Deze activiteit binnen de landweer zou
een zekere belangstelling voor dienstplichtigen en hun omstandigheden kunnen verklaren.
14-08-1907 laat hij een gloedvol betoog in een ingezonden brief in het RK Dagblad Het Huisgezin
verschijnen inzake de z.g. kaderplicht. Hij keert zich tegen het voorstel dat het kader van
onderofficieren in het leger uitsluitend uit “meergegoeden” zou moeten bestaan. Die
“meergegoeden” zouden ook keuze van garnizoen hebben.
“Prachtig, als je maar centen hebt, kom je waar je verkiest”. De redactie plaatst het artikel met het nawoord “een
enigszins kalmer toon had aan de waarde van het artikel geen afbreuk gedaan”.

Interesse in militaire zaken blijft hij behouden, zoals blijkt uit de brochure “de positie van Nederland,
Zelfstandigheidspolitiek en Weermacht” die hij in 1935 publiceert. De brochure wordt in het Dagblad
van Noordbrabant opgevat als “een beteekenisvol antwoord voor hen, die zich afvragen wat de
toekomst voor ons dierbaar Vaderland zal brengen”.
Op 16-01-1909 treedt Meynard in het huwelijk met Celine Pauline Augusta Maria Buijse. Ze krijgen
twee kinderen. Walter Christiaan Meijnard Marie1.7.6.9.3.8.1.1 Verhaak wordt op 25-04-1910 in Sas van
Gent geboren. Henriette Leonie Celina Marie1.7.6.9.3.8.1.2 (Hetty) volgt op 30-04-1913, ook te Sas van
Gent.
In 1908 wordt Meynard vermeld als secretaris van de afdeling Sas van Gent voor de Bond van
Staatspensionering. 40 Vanaf 1913 komen we regelmatig bijdragen van Meynard tegen in het blad
Sobrietas dat zich toelegde op drankbestrijding. Op 2-05-1914 zien we hem in De Maasbode als lid
van het propagandacomité Zeeuwsch Vlaanderen ten behoeve van De Maasbode.
In april 1914 start hij de uitgave van “De Boerengids, katholiek sociaaleconomisch tijdschrift voor
Nederland en Vlaanderen” gewijd aan de belangen van de boerenstand. Blijkbaar stopt deze uitgave
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog want op 27-08-1915 kan in het Eindhovensch Dagblad
gemeld worden dat
“dank het militair verlof van de uitgever M.Verhaak te Sas van Gent 1 september de Boerengids weer
[zal] verschijnen”.

39

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/landweer/
In Nederland bestond een sterke beweging voor staatspensioen die leidde tot de oprichting van de Bond
voor Staatspensionnering in 1900, die zowel socialisten als liberalen onder haar leden telde. De socialisten
wilde het staatspensioen alleen uitkeren aan degenen die dat nodig hadden, de liberalen streefden naar een
staatspensioen voor iedereen. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatspensioen.
40
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Het is een reeks van activiteiten die Meynard Verhaak kenschetsen als een even bedrijvig man als zijn
vader, maar met een ogenschijnlijk meer sociale inslag.
Bij het overlijden van zijn broer Ludwig op 15-12-1923 wonen Meynard en Celine blijkens de
ondertekening van de rouwadvertentie nog in Sas van Gent, op de overlijdensadvertentie ter
gelegenheid van zijn moeders overlijden op 22-10-1925 wonen Meynard en Celina Verhaak inmiddels
te Lieshout. In 1924 heeft hij de drukkerij en de uitgeverij van de Zeeuwsche Koerier overgedragen
aan de heer Schuurs uit Rotterdam.
Meynard heeft zich in Lieshout gevestigd als uitgever/journalist met een kantoor/boekhandel. Hij
schrijft veel voor De Tijd als “onze man uit het zuiden”. In Lieshout overlijdt hun dochtertje Hetty op
bijna 14-jarige leeftijd.
Op 7-10-1939 meldt de Zuid-Willemsvaart dat Meynardus CJM Verhaak, journalist, van Lieshout naar
Eindhoven verhuist.
Hij overlijdt 14-01-1964 op bijna 80-jarige leeftijd te Oss. Elf jaar later sterft zijn vrouw Celina op 2610-1975 ook te Oss. Ze is dan 87 jaar. Beiden zijn begraven te Beek en Donk.

Wilhelmina Christina Josephina Marie1.7.6.9.3.8.2
Wilhelmina zal vernoemd zijn naar Christiaans moeder, Wilhelmina van de Braak en met haar tweede
naam vervolgens weer naar haar vader. Ze is 27-04-1885 in Westdorpe geboren. Ze verhuist met
haar vader en diens gezin in 1901 naar Beek en Donk en trouwt op 8-01-1913 met de Belg Arthur
Josephus Lauwaert, op 19-03-1885 te Gent geboren. Het echtpaar krijgt acht kinderen, waarvan in
ieder geval de oudste vijf in Lochristi, in Oost-Vlaanderen (België) geboren worden. Dit zijn
achtereenvolgens:
•

•

•

•
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Christiaan Eduard Joseph Marie1.7.6.9.3.8.2.1 Lauwaert, geboren op 17-01-1914, op de annonce
heet hij Willy, we kennen hem ook als Wim. Hij is vernoemd naar zijn grootvaders aan beide
kanten, de vader van Arthur Lauwaert was Eduardus Lauwaert. Hij zal met Cecilia Aerts
trouwen. Hij overlijdt 23-08-1978 in St. Denijs, Oost-Vlaanderen, België. Een zeer
zwarte/bruine vlek in de geschiedenis der Verhaken41: Hij stapte van geneeskundestudie over
naar Germaanse filologie in de jaren ’30. Leidinggevend binnen de jongerenafdeling van
Verdinaso, later overgestapt naar de de Nationaal-Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij.
Al in 1938 spioneerde hij voor de Duitsers. Tijdens de oorlog werkte hij voor de SIPO-SD. Na
de oorlog eerst tot twintig jaar veroordeeld, later doodstraf, ten slotte levenslang. Hij kwam
vrij in 1956.
Wilhelmina Leonie Maria Gaston1.7.6.9.3.8.2.2 Lauwaert die 18-04-1915 in Lochristi geboren
wordt. Vernoemd naar haar moeder en haar oma Leonie van der Velde. Op dit moment is
Lochristi al bezet door de Duitsers. Vier dagen na haar geboorte begint een kleine 90 km naar
het zuidwesten de 2e slag om Ieper. Ze trouwt met Raymond Michielsen. Ze overlijdt 16-121974 in Antwerpen.
Maria Josepha Bertha Meynard Wilhelmus1.7.6.9.3.8.2.3 Lauwaert, ook tijdens de eerste
wereldoorlog geboren: 13-08-1916, de slag aan de Somme woedt. Ze wordt vernoemd naar
haar grootmoeder aan vaders kant, Maria Theresia Schollaert, Josephus was haar vaders
tweede naam en zal wel uit de familie Lauwaert komen, Bertha en Meynard waren zus en
broer van de moeder. Ze trouwt met Alois de Grave en overlijdt 27-12-1977 te Antwerpen.
Elisabeth Magdalena Celina Ludwig Maria1.7.6.9.3.8.2.4 Lauwaert wordt geboren op 1-09-1917,
tijdens de derde slag om Ieper. Weer vernoemd naar een zus (Madeleine) en een broer

http://nl.wikisage.org/wiki/Willem_Lauwaert
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•

(Ludwig) van haar moeder. Een partner is niet bekend. Ze overlijdt 7-08-2007 in Brain
d’Aleud, Henegouwen, België.
Suzanna Prudentia Oswald Marie1.7.6.9.3.8.2.5 Lauwaert, ter wereld gekomen op 27-09-1918,
nog is het geen vrede. Het grote slotoffensief is de dag daarvoor begonnen. Koning Albert
rukt op vanaf het Vlaamse front bij Nieuwpoort, Maarschalk Haig vanuit Artois tussen
Cambrai en St Quentin. Op vier oktober vragen de Duitsers om een wapenstilstand en de
frontlijn loopt ten westen van Brussel en Antwerpen en zou zo maar door Gent/Lochristi
gelopen kunnen hebben. Rumoerige eerste maanden. Suzanna is met haar derde naam in
ieder geval weer naar een broer van moeder vernoemd, Oswald deze keer. Ze treedt in het
huwelijk met Miel Janssens en overlijdt op 14-06-1996 in Gent.

Dan volgen er nog drie kinderen42 waarvan we niets weten, behalve de namen. Ze zijn in ieder
geval in 1919 of later geboren:
•

•
•

Jozef Christiaan Pamyre Maria1.7.6.9.3.8.2.6, zoals inmiddels gebruikelijk met de vernoeming van
een zus, Palmyre, van Josephus en van Christiaan maar zonder enige geboortedatum of
anders.
Anthonie Camille Dorina Maria1.7.6.9.3.8.2.7 Lauwaert, met een vernoeming naar de jongste zus
van moeder Wilhelmina. Nu zijn al haar broers en zussen vernoemd binnen haar kinderen.
Anny Celina Hendrika Maria1.7.6.9.3.8.2.6 Lauwaert is de laatste. Er valt niets meer te vernoemen
Zij wordt in genoemd testament (zie noot 41) aangeduid als de weduwe van de heer Fooz.

Bertha Aldegonda Mathilde Marie Verhaak1.7.6.9.3.8.3
Bertha wordt 27-09-1887 in Sas van Gent geboren. Christiaan had een zusje Allegonda dat op haar
14e overleed toen Christiaan net één jaar oud was. Lijkt me geen sterk motief om naar te vernoemen,
temeer daar Christiaan en Leonie hun kinderen nauwelijks naar familie vernoemden.
Bertha is na de dood van haar ouders in het
ouderlijk huis in Beek en Donk blijven wonen. Ze
mag in 1928 zitting nemen in het huldigingscomité
voor Koningin Emma die 2 augustus 70 jaar zou
worden. Aldus Het Eindhovens Dagblad van 26-041928
31-05-1932 trouwt ze, op 45-jarige leeftijd, met Jacobus Johannes Franciscus de Groot, 21-04-1884 te
Culemborg geboren. Ze trouwen in Beek en Donk. Ze hebben samen een agentuur in verzekeringen
en een fruitbedrijf, voornamelijk kersen, pruimen en bessen43. Ze volgt blijkbaar de passie die haar
vader op zijn oude dag kreeg voor het tuinbouwbedrijf. Omstreeks 1955 verhuizen ze naar Heeze en
tien jaar later naar Tilburg, naar een “Centrum voor ouderen”. Ze overlijdt 18-01-1976 in Tilburg op
88-jarige leeftijd en wordt te Beek en Donk begraven. Haar man is 13-08-1968 ook in Tilburg
overleden en wordt ook in Beek en Donk begraven.

Madeleine Christine Waltheie Marie1.7.6.9.3.8.4
Christiaans vierde kind, weer een meisje, komt op 30-01-1890 te Sas van Gent ter wereld.
Vermoedelijk net als bij haar zusters is haar eerste naam op schoonheid gekozen, niet op
42

Deze drie kinderen duiken op in een soort testament dat aanwezig is in het archief Jozef Verhaak, waarin de
namen van de kinderen van Oswald 1.7.6.9.3.8.6 , Wilhelmina 1.7.6.9.3.8.2 en Madeleine1.7.6.9.3.8.4 genoemd worden.
Het stuk is onvolledig, aanhef en datering ontbreken. Overigens refereert Wikipedia (noot 40) aan het gezin van
negen kinderen waaruit Wim Lauwaert afkomstig is.
43

Mededeling Meynard Verhaak.
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familiebanden. Christine kan een hommage aan vader zijn, Waltheie zou een fantasievolle variant op
de naam Wouter/Waltherus die in de Hurweense tak gebruikelijk was (zie ook hoofdstuk 4).
Madeleine is één van de nazaten van Christiaan waarover weinig anders dan burgerlijke stand
gegevens zijn te vinden. Ze is mee naar Beek en Donk verhuisd. Ze heeft een opleiding tot
onderwijzeres gevolgd44. Ze trouwt 18-08-1924 met Hendrik Johannes Vasen, arts43 (1890-1947) ,
afkomstig uit Haarlem, waarheen ze verhuist na haar huwelijk.
In Haarlem worden drie kinderen geboren:
•

•

•

Marie-Anne Henriette Leonie1.7.6.9.3.8.4.1 Vasen, misschien vernoemd naar haar oma van vaders
kant, Anna Margaretha Snijders, en zeker ook naar haar oma van moeders kant, Leonie van
der Velde. Ze wordt 24-05-1924 geboren en overlijdt in 2005 te Haarlem. Ze was getrouwd
met Henk Haar.
Ludwig Christiaan Leon Marie1.7.6.9.3.8.4.2 Vasen, op 22-05-1926 geboren, vernoemd naar de
drie jaar eerder overleden jongere broer van Madeleine. En opa Christiaan is weer van de
partij. Ludwig trouwt met Rozemarijn Wichers en krijgt vijf zonen, Udo, Norbert, Meynard
(daar heb je hem weer), Wiard en Rik. Het mededelingenblad van de Lievevrouwenparochie
te Bergen op Zoom meldt zijn overlijden op 90-jarige leeftijd in het voorjaar van 2017 in
Bergen op Zoom. Hij zou in 2004 met zijn vrouw in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) gewoond
hebben.
Leonie Margaretha Madeleine Maria1.7.6.9.3.8.4.3 Vasen, geboren op 4-09-1929. Vernoemd naar
oma’s en haar eigen moeder. Ze trouwt met Thieu van Dijk en krijgt vier kinderen: Antoine,
Gert-Jan, Vero en Juliëtte. Ze overlijdt op 6-01-2005 en wordt te Neerpelt (België) begraven.
Ze is dan oma van Noor, Rik en Luuk, kinderen van Antoine.

Madeleine overlijdt 18-06-1976 in Haarlem.

Ludwig Felix Walther Marie1.7.6.9.3.8.5
Na drie meisjes wordt weer eens een jongen geboren in Sas van Gent. We schrijven 20-10-1891 en
Christiaan begint zich warm te lopen voor de politiek met de oprichting van een R.K. Kiesvereniging in
Sas van Gent. Wanneer Ludwig naar iemand vernoemd wordt, moet het oom Wouter in Hurwenen
zijn. Zoals naar aanleiding van Madeleines derde naam al is opgemerkt is Wouter/Waltherus wel een
familienaam in de Hurweense tak.
Het eerste dat we van Ludwig vernemen zijn de
rapportcijfers op Rolduc die in een speciale bijlage van de
Staatscourant worden afgedrukt. Op 12-09-1914 meldt het
Nieuws van den Dag dat hij aldaar zijn eindexamen HBS
heeft behaald.
Op 28 maart 1916 meldt de Sumatrapost dat L. Verhaak
vanuit Java is aangekomen. Klaarblijkelijk ligt een Indische
carrière in het verschiet want 6-08-1921 trouwt hij in Beek
en Donk met Marguerite Victoire Billiet (1897-1967),
geboren te Gent, en op 15-12-1921 vernemen we opnieuw
uit de Sumatrapost dat de heer en mevrouw L.Verhaak veilig
zijn aangekomen op Sumatra.

44

Bron: mededeling van haar achterneef Meynard Verhaak.
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Het volgende teken van leven is de annonce in de Tijd van
16-08-1922 dat de heer en mevrouw Ludwig Verhaak – Billiet
het genoegen hebben kennis te geven van de geboorte van
hun zoon Walther. Geboren te Pangkalan Brandan.

Maar snel daarna zien we ze weer
ingescheept op een boot met bestemming
Amsterdam. De NRC van 14-09-1923 meldt
dat ze op weg zijn naar Amsterdam.
Hier zijn Hr. Verhaak, Mevr. Verhaak en kind
aan boord.
Bijzonder eraan is dat onder de
medepassagiers zich E. Douwes Dekker en
mevrouw Douwes Dekker bevonden. Het zal
hier niet om Multatuli’s zoon Edu gaan, die in
1921 als leraar Frans aan een HBS in Gouda
met pensioen gaat en in 1930 aan de côte
d’Azur sterft, maar eerder om Multatuli’s
achterneef Ernst Francois Eugene Douwes
Dekker die in de twintiger jaren in Bandoeng
in het onderwijs actief was en een rol
speelde in de antikoloniale beweging.
Deze terugkeer, binnen twee jaar, lijkt me
sneller dan van tevoren verwacht. De reden
zal gelegen zijn in het overlijdensbericht van
Ludwig dat op 15-12-1923 in De Tijd
verschijnt.

Marguerite Billiet zal hem 44 jaar overleven en overlijdt in 25-05-1967 in Den Haag. Ze treedt op 810-1930 voor een tweede maal in het huwelijk met Albertus Cornelis Antonius Moers, geboren in
1895). Met hem krijgt ze nog drie kinderen. Albertus Moers overlijdt op 9-10-1955 te Den Haag.
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Ludwigs en Marguerites zoon zoon Walther1.7.6.9.3.8.5.1 (weer een vernoeming naar Wouter/Walther)
komt terug in het volgende hoofdstuk.

Kaart 4: Uitwaaiering Hurwener tak 1): Christiaans zonen
Christiaan: Hurwenen – Sas van Gent
Meijnard: Sas van Gent – Lieshout – Eindhoven – Oss
Ludwig: Sas van Gent – Kerkrade – Pangkalan Brandan (Sumatra) – Beek en Donk
Oswald: Sas van Gent – Kerkrade – Amsterdam – Zevenbergschen Hoek - Breda

Oswald Gijsbert Edward Marie1.7.6.9.3.8.6
Oswald Verhaak was Christiaans zesde kind dat op 28-08-1893 in Sas van Gent werd geboren. Zijn
namen lijken aan de fantasie der ouders ontsproten. Oswald en Edward zijn nooit eerder vermeld in
de Verhaak genealogie, Gijsbert uitsluitend in de Beesder tak maar niet in de Hurwener.
Net als Ludwig brengt Oswald zijn middelbareschooltijd door in Rolduc. Vervolgens studeert hij
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en wordt in 1914 als reserveofficier van
Gezondheid onder de wapenen geroepen. De Zuid-Willemsvaart van 16-02-1916 weet te melden dat
“de heer O. Verhaak, zoon van den heer burgemeester dezer gemeente, die bij den landstorm was ingelijfd, (is)
toegelaten als reserveofficier van gezondheid en heeft thans zijn studies aan den universiteit van Amsterdam weer
kunnen hervatten.”.
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Het particuliere van deze mededeling roept de vraag op of deze aandacht op de vierkante millimeter
karakteristiek is voor de journalistiek van deze periode, of dat de burgemeester van Beek en Donk
zijn voormalige journalistieke leven niet verloochende en ook de plaatselijke pers een beetje
aanstuurde. Hoe het ook zij, De Zuid-Willemsvaart meldt vervolgens op 24-06-1919 dat Oswald zijn
semi-artsexamen doet en op 3-06-1920 staat hij in de krant als “bevorderd tot arts”.
Een jaar later op 28-06-1921 treedt hij in Dongen in het huwelijk met Margaretha Reinoloda
Wilhelmina Maria van Dortmond, geboren op 1-04-1898 in Dongen. Ze is de dochter van Reinaud
Hendrik Adriaan van Dortmond (1868-1931) en Wilhelmina Adriana Johanna Maria Lansdaal. Reinaud
van Dortmond was ook arts.
In de Tijd van 28-06-1921 hadden Oswald Verhaak, arts en Greta van Dortmond mede namens
wederzijdse familie dankgezegd voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden, maar twee
weken later meldt De Telegraaf op 11-07-1921 het volgende:

Al bij eerder gelegenheid heb ik als commentaar gegeven op het handelen van Christiaan dat het
“Amerikaans”, modern, aandeed, en dat vind ik ook nu weer bij zijn zoon. Het was volgens mij
behoorlijk modern om in 1920 van Parijs naar Brussel te willen vliegen op je huwelijksreis.
Oswald vestigt zich in 1920 in Zevenbergschen Hoek als huisarts. In de periode 1920-1940 wordt
jaarlijks wel minstens een keer in de krant gewag gemaakt van situaties waarin dokter Verhaak
levens redt of in ieder geval de gewonden verzorgt. Een West-Brabantse Hendrik Wiegersma. Een
kleine bloemlezing

Dagblad van Noord-Brabant 8-08-1922.
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Dagblad van Noord-Brabant, 3-01-1927

Westfriesch Dagblad Onze Courant:11-02-1939. Stond wel in tien kranten.

Een ander periodiek terugkerend item rond dokter Verhaak was de mededeling in De Tijd van de
Heer en Mevrouw Verhaak – van Dortmond dat ze het genoegen hadden U kennis te geven van de
geboorte van een zoon/dochter.
Zo waren daar:
•
•
•
•
•
•
•

Christiaan Reinoud Oswald Marie1.7.6.9.3.8.6.1 op 28-04-1922. Vernoemd naar beide opa’s en
zijn vader.
Reinoldus Leonardus Oswald Marie1.7.6.9.3.8.6.2 op 16-03-1924. Opnieuw naar moeders vader
en naar zijn eigen vader. Leonardus is een vreemde eend in de bijt.
Leonie Wilhelma Margaretha Maria1.7.6.9.3.8.6.3 op 30-10-1925. Vernoemd naar oma Leonie van
de Velde en oma Wilhelmina Lansdaal.
Oswald Henricus Thomas Marie1.7.6.9.3.8.6.4 op 1-02-1929. Gewoon rechtstreeks naar zijn vader
vernoemd, met misschien nog een vleugje Reinaud Henricus van Dortmond.
Wilhelmina Leonie Margaretha Maria1.7.6.9.3.8.6.5 op 25-12-1930 die Helma wordt genoemd.
Haar namen zijn die van Leonie, opnieuw geschud. Nieuwe ronden, nieuwe kansen.
Margaretha Madeleine Josepha Maria1.7.6.9.3.8.6, we noemen haar Greet, op 26-09-1933, waar
eindelijk oma van moeders kant, én moeder zelf gehonoreerd worden.
Maria Josepha Dorina Johanna Verhaak1.7.6.9.3.8.7 die Mieke wordt genoemd, sluit de rij op 1004-1936.
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Op 7-05-1940 nam Oswald Verhaak afscheid
van zijn huisartsenpraktijk in Zevenbergschen
Hoek. Zelden zal het tijdstip om een
afscheidsfeestje te vieren zo gunstig gekozen
zijn. Drie dagen later vlogen de Duitse
formaties over Zevenbergschen Hoek om
luchtlandingen in de Rotterdamse haven uit te
voeren en een week later was de Duitse
bezetting een feit. Oswald was overigens sinds
1939 reserve majoor van gezondheid. Hij
rapporteert op 22 mei 1940 over de afvoer van
gewonden aan de Grebbelinie via Kesteren en
Vianen. Hij zal daags na zijn afscheid terug naar
zijn post als regiments arts gegaan zijn.

De familie Verhaak verhuisde naar Breda waar
Oswald Medisch Adviseur van de Raad van
Arbeid werd. Ze woonden in de Roy van
Zuydewijnstraat, een adres dat in de jaren ’40
veelvuldig genoemd wordt in het Kinderhoekje
van De Tijd, wanneer Greet, Helma of Mieke
weer een raadsel instuurde (“Welke plaatsnaam
lees je hier: Dttttttttttt?”) of een prijsje won.
In 1947 werd Oswald Geneeskundig adviseur
van het Algemeen Ziekenfonds Breda en
Omstreken. Dit bleef hij doen tot 1960. Hij
vervulde veel bestuurstaken. Hij zat in het
curatorium en het bestuur van het Onze Lieve
Vrouwen Lyceum in Breda (school waar mijn
moeders broer, mijn Oom Wim leraar en later
rector was), hij was voorzitter van het bestuur
van het Bejaardencentrum “Vredenburg”,
(bejaardencentrum waar mijn oma, vrouw van
Frans1.6.4.1.5.9 Verhaak en haar zus in de 2e helft
van de jaren ’60 woonden) en hij was jarenlang
lid van de Bredase gemeenteraad. Een aardje
naar zijn vaartje zogezegd.
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Op 27-07-1960 overlijdt Greet van Dortmond. Een half jaar later is ook het uur geslagen voor
Oswald GEM Verhaak, ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote die 23-12-1960 in Breda
overlijdt.

Palmyre Irene Odile1.7.6.9.3.8.7 45
Palmyre wordt vijf jaar na Oswald op 30-03-1898 in Sas van Gent geboren en krijgt van al haar broers
en zussen de meest exotische namen toebedeeld.
Palmyre is op 3-jarige leeftijd met de
burgemeestersfamilie naar Beek en Donk
verhuisd. Ze zal in Dongen op kostschool
hebben gezeten, althans dat leiden we af uit
de vermelde woonplaats in de mededeling in
De Telegraaf op 16-04-1917 dat ze als
onderwijzeres is geslaagd.

Ze kan in Enter (O) aan de slag als onderwijzeres, lezen we in de Provinciale Overijsselsche
en Zwolsche Courant van 20-11-1919
Ze blijft een jaar. Op 11-10-1920 meldt het
Overijssels Dagblad een transfer naar Steensel,
een kleine 30 km van Beek en Donk.
Ze zal ruim twee jaar als onderwijzeres in
Steensel vanuit Beek en Donk geforensd
hebben, want op 20-01-1923 wordt in de ZuidWillemsvaart bericht dat ze van Beek en Donk
naar Helmond is verhuisd.
Op de overlijdensadvertentie van haar broer
Ludwig in december 1923 en van haar moeder
in oktober 1925 wordt Beek en Donk als haar
woonplaats gemeld.
Toch is Brussel blijkbaar haar verblijfplaats
wanneer ze 4 februari 1927 haar ondertrouw
met Arie de Graaf uit Dordrecht wordt
vermeld.
Op 8-11-1927 treedt Palmyre in het huwelijk
met Arie de Graaf, geboren in 1894 te
IJsselstein als zoon van Evert de Graaf en
Huberta Cornelia Middag.
Dit zal een beladen en wellicht uitgestelde bruiloft geweest zijn want twee maanden daarvoor is haar
vader Christiaan Verhaak, ex-burgemeester van Beek en Donk overleden. Op diens overlijdens-

45

Palmyre lokt een scala aan spellingen uit. Bij de Burgerlijke Stand staat ze als Palmijre bekend. Op de
overlijdensadvertenties in de 20-er jaren en op haar ondertrouwaankondiging heet ze “Palmyre”. Op de
overlijdensadvertentie in 1960 is het Palmire geworden. Kan ook een teken des tijds zijn. Nee, want het
bidprentje geeft weer “Palmyre”.
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advertentie in de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1927 staat ze al als Palmyre de Graaf-Verhaak,
woonachtig te Dordrecht vermeld met Arie de Graaf. In Dordrecht worden twee kinderen geboren.
•

•

Leonie R.M. 1.7.6.9.3.8.7.1 de Graaf, vernoemd naar Palmyres moeder Leonie van der Velde. Ze
wordt geboren op 29-11-1929. Ze trouwde met N. Kroone en kreeg kinderen, zo weten we
uit de overlijdensadvertentie van Palmyre (die dan Palmire heet). Op die advertentie wordt
Hongkong als woonplaats vermeld.
Evert C. 1.7.6.9.3.8.7.2 de Graaf, vernoemd naar de vader van Arie. Het zou zo maar kunnen zijn
dat de C naar Christiaan verwijst. Hij wordt geboren op 15-01-1929. Evert trouwt met Marie
Dumker (5-01-1928 – 28-05-2011), in 1960 zijn ze nog verloofd en wonen ze in Groningen. Hij
overlijdt 22-03-2018 op 89-jarige leeftijd in Oud-Alblas.

Er moet na 1929 verhuisd zijn naar Hoorn, want dat is de plaats waar Arie de Graaf op 7-01-1943
overlijdt. Palmyre zelf overlijdt op 8-03-1960 in Alkmaar. Dat zal het ziekenhuis zijn want de
overlijdensadvertentie gewaagt van Hoorn als plaats van gebeurtenis.

Kaart 5: Uitwaaiering Hurweense tak 2) Christiaan en zijn dochters
Christiaan: Hurwenen – Sas van Gent – Beek en Donk
Wilhelmina: Sas – Beek – Lochristi – Antwerpen
Bertha: Sas – Beek – Tilburg
Madeleine: Sas – Beek – Haarlem
Palmyre: Sas – Beek – Dongen – Enter – Beek en Donk – Helmond – Dordrecht – Hoorn
Dorine: Sas – Beek – Kerkrade – Roosendaal – Waalwijk – ’s Hertogenbosch
71

Dorine Augusta Adèle Marie1.7.6.9.3.8.7
Op 30-07-1900 wordt de laatste dochter van Christiaan en Leonie in Sas van Gent geboren en met
bijna even feeërieke namen begiftigd als haar voorgangster. Dorine komt in de
overlijdensadvertenties voor als Dora Verhaak. Op het bidprentje van haar eigen overlijden heet ze
Doriene Augusta Adèle Marie.
Haar carrière is lastiger te volgen dan die van Palmyre. Ze duikt voor de eerste keer op wanneer de
Staatscourant op 30-01-1922 bericht dat ze haar diploma als apothekersassistente heeft behaald. Op
7-12-1923 wordt ze vermeld in De Grondwet, Roosendaalse krant, als DAAM Verhaak,
apothekersassistente die van Kerkrade naar Roosendaal, Bloemenmarkt 1 verhuist. Was de opleiding
tot apothekersassistente in Kerkrade gevestigd geweest? Haar broers Ludwig en Oswald hadden er
op het internaat Rolduc gezeten, maar dat was een jongensinternaat.
In 1923 en 1925 melden de overlijdensadvertenties van Ludwig en haar moeder Roosendaal als Dora
Verhaaks woonplaats. In september 1927, wanneer haar vader overlijdt, is dit Waalwijk geworden.
Ze is dan nog steeds alleenstaand net als haar zuster Bertha, die nog steeds in Beek en Donk woont.
Ergens in de jaren daarop krijgt ze kennis aan Johan Willem Marie Enthoven, geboren op 10-3-1898
te Roosendaal. Hij is de zoon van Dirk Willem Enthoven en Josephine Casparine van der Ven. Hij is
architect, schilder en tekenaar. Hij was architect bij Rijkswaterstaat in ‘s-Hertogenbosch. Ze trouwen
29-12-1933 in Rosmalen en gaan wonen in Den Bosch.

Johan Willem Enthoven wordt op internet genoemd als kunstenaar. Hij woonde en werkte in
Hintham, Rosmalen en Den Bosch. In Hintham en Rosmalen zijn straten naar hem genoemd. Hij
schilderde voornamelijk bloemen en stillevens, zoals hieronder:
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Bloemstilleven. Olie op doek. 60 x 50 cm
Op 20-07-1956 sterft Jo Enthoven in ‘‘s-Hertogenbosch. Dorine overlijdt daar ook op 25-05-1971.
Het huwelijk is kinderloos gebleven.
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Hoe het de Megense tak verging
Arie1.7.1.4.7.3.4
Aan het eind van hoofdstuk 2 lieten we Arie als enige naamdrager van de “Megense tak” achter. Hij
was geboren op 14-08-1856 in Driebergen als zoon van Huijbertus1.7.1.4.7.3 Verhaak en Marrigje
Guselaar.
Arie trouwde op 21-11-1882 in Maartensdijk met Wilhelmina Voorn, 25 jaar oud, geboren in 1857 in
Breukelen-Nijenrode als dochter van Johannes Voorn en Wilhelmina Jacoba Bogaard. Ze kregen drie
kinderen. Op het moment dat hun eerste kind geboren wordt, wonen ze in Houten.
•

•

Hubertus1.7.1.4.7.3.4.1, geboren op 28-10-1883. Hubertus is vernoemd naar zijn grootvader, die
de naam weer van diens grootvader aan moeders kant had. Meer over Hubertus in
Hoofdstuk 4
Wilhelmina Jacoba1.7.1.4.7.3.4.2, geboren op 21-04-1885 in Utrecht. Ze draagt de naam van haar
moeder en dier moeder. Het gezin is blijkbaar van Houten naar Utrecht verhuisd. Wilhelmina
Jacoba trouwde op 16-07-1913 in Utrecht met Dirk van Dijk, geboren in 1890 in Amsterdam.
Dirk is de zoon van Dirk van Dijk en Maria Wilhelmina Schouten. Tussen 1914 en 1923
worden zes kinderen geboren:
o Theodorus van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.1, geboren op 8-05-1914 in Utrecht.
o Wilhelmina van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.2, geboren op 23-04-1915 met de naam van moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder. Wilhelmina trouwde op 6-09-1939 in Utrecht
met Ludwig Lamers, 23 jaar oud, geboren in 1916 in Duisburg.
o Marinus van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.3, geboren op 17-02-1917 in Utrecht.
o Wilhelmus van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.4, geboren op 20-10-1919 in Utrecht. Wilhelmus is
overleden op 08-07-1943 in De Bilt, 23 jaar oud.
o Anna Maria van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.5, geboren in 1921 in Utrecht. Anna Maria is overleden
op 6-12-1938 in Utrecht, 17 jaar oud.
o Hubertus Andreas van Dijk1.7.1.4.7.3.4.2.6, geboren in 1923 in Utrecht. Hij draagt de naam
van Aries vader. Hubertus Andreas is overleden op 25-09-1933 in Utrecht, 10 jaar
oud.
Wilhelmina Jacoba is overleden op 10-03-1938.

•

Maria Martha1.7.1.4.7.3.4.3 wordt in Maartensdijk geboren op 1-04-1889. Er heeft weer een
verhuizing plaatsgevonden. Ze trouwt op 4-03-1914 in Utrecht met Johannes Franciskus
Wijnen die in 1889 in Utrecht is geboren. Hij is de zoon van Jacobus Wijnen en Cornelia
Elsendoorn. Ze kregen drie kinderen:
o Cornelia Wilhelmina Maria Wijnen1.7.1.4.7.3.4.3.1, geboren op 10-02-1915 met de namen
van beide oma’s. Ze trouwde op 7-10-1942 in Utrecht met Hubertus Jansen, 27 jaar
oud, geboren in 1915 in Utrecht als zoon van Theodorus Jansen en Pieternella
Elsendoorn. Zou Cornelia’s schoonmoeder geparenteerd zijn aan de schoonmoeder
van haar moeder Maria Martha?
o Adrianus Jacobus Wijnen1.7.1.4.7.3.4.3.2, geboren op 24-06-1916 in Utrecht. Hij is naar
beide opa’s vernoemd. Maar hij sterft snel op 20-09-1919 in Utrecht, 3 jaar oud.
o Jacobus Johannes Wijnen1.7.1.4.7.3.4.3.3, geboren op 27-05-1918. Vernoemd naar opa
Wijnen, nu op de eerste plaats. Jacobus trouwde 28-10-1942 met Susanna Denker,
geboren in 1921 in Utrecht als dochter van Fredrik Johan Coenraad Christiaan Denker
en Maria Tielen.
Maria Martha Overlijdt op 13-02-1931. Arie is overleden op 13-08-1919 in Maartensdijk, 62
jaar oud. Wilhelmina Voorn is overleden op 6-03-1921 in Maartensdijk, 64 jaar oud.
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De Tussenbalans opgemaakt
Wat de Beesder en Hurwener46 tak betreft, zien we dat Cornelis1.6.4.6.1.5 en Christiaan1.7.6.9.3.8 echt een
spilfunctie hebben vervuld. De generaties voor hen waren landbouwers en veetelers, in de generatie
daarna komen deze agrarische beroepen niet meer voor, met als uitzondering Christiaans
bemoeienis op hoge leeftijd met de belangenvereniging van Fruit- en Bessentelers. In plaats van de
agrarische sector komt in de eerste plaats het drukkers- en uitgeverswezen waarin meerderen in
beide takken hun sporen verdienen. Anderen maken carrière in de handel. Daarnaast dienen zich de
eerste vertegenwoordigers van onderwijs en geneeskunde aan. Oswald1.7.6.9.3.8.6 zal de eerste Verhaak
zijn die een academische studie heeft afgerond. Op al deze fronten zal de naam Verhaak in de
volgende generaties veelvuldig gehoord worden.
Het is een weerspiegeling van de algemene maatschappelijke ontwikkeling in de periode 1850-1900.
Na 1860 veranderde de Nederlandse maatschappij van een agrarisch-ambachtelijke in een
industriële samenleving. Grote verschuivingen in de beroepsstructuur vonden plaats. De bevolking in
de agrarische sector daalde van 44% in 1849 naar 28% in 1909. Veel meer mensen gingen werken in
de nijverheid (van 24% naar 32%) of vonden een baan in de dienstensector (van 29% naar 38%)47.
Dus werd de bevolking beter geschoold. De wetgever ging het onderwijs steeds meer regelen. In de
Schoolwet van 1857 werd o.a. een minimumloon en een pensioen voor onderwijzers geregeld en
werd het aantal leerlingen per onderwijzer aan een maximum gebonden. In de Schoolwet van 1878
werden o.a. “nuttige handwerken” een verplicht onderdeel van het rooster en daarmee verkreeg de
onderwijzeres een vaste plek binnen de school. Madeleine1.7.6.9.3.8.4 en Palmyre1.7.6.9.3.8.7 Verhaak
veroveren die plek als eerste Verhaken. Ook werd in deze wet de klassengrootte verkleind en werd er
het begin van een leerplicht in opgevoerd. De schoolwet van 1889 verruimde de financiële
mogelijkheden van het bijzonder (o.a. het RK) onderwijs. En de leerplichtwet van 1900 voorzag in een
algemene verplichting om lager onderwijs te volgen.
Als gevolg van deze wetgevende activiteiten steeg het percentage kinderen dat naar de lagere school
ging van 75% in 1858 naar bijna 90% in de jaren 1880, tot nagenoeg 100% in 1900. En aan de
aanbodzijde nam het aantal onderwijzers tussen 1857 en eind 19e eeuw gigantisch toe. Dit nam niet
weg dat de toename aan nieuwe verplichte vakken, de verkleining van de klassen en de strengere
eisen die aan onderwijzers werden gesteld, tot een tekorten aan leerkrachten leidde.
We zien deze ontwikkeling terugkomen in de meer geschoolde beroepen die Verhaken gaan
uitvoeren én in het percentage Verhaken dat sinds Christiaan1.7.6.9.3.8 binnen het onderwijs een baan
vindt.
Een afgeleide van deze maatschappelijke opwaartse drift is het verschijnsel van de kostschool en het
internaat. In het geval van het gezin van Henriette van der Marck zal de huiselijke situatie ertoe
genoodzaakt hebben, in het geval van Christiaan Verhaak lijkt het een teken van groeiende
welgesteldheid dat Meynard naar Huijbergen, de twee andere jongens naar Rolduc gaan, de meisjes
naar Dongen.
Een verwante afgeleide is de vraag naar RK dienstbodes die diverse mevrouwen Verhaak regelmatig
via de krant werven.
Een ander teken van een stijgende maatschappelijke positie is de plaats die Verhaken in deze
generatie in de gemeenschap innemen. We zagen meerderen actief in de gemeentelijke politiek. De
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Van de Megense tak weten we jammer genoeg niets wat betreft hun beroepsuitoefening. Wel weten we dat
ze al snel in de 19e eeuw in Bunnik, Driebergen, Zeist en Utrecht terecht kwamen, een meer stedelijke
omgeving waarbij afscheid van de agrarische sector zal zijn genomen.
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P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan
de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht 1987.
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hele serie bestuurstaken van Oswald. In Beek en Donk bemensen Verhaken huldigingscomités voor
geboren prinsesjes en jarige koningin-moeders, in Grave de feestcommissie ter gelegenheid van een
gouden priesterfeest. Ze dragen bij aan de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Men
heeft zitting in het bestuur van de Vincentius Vereniging, men is bestuurslid van de
winkeliersvereniging, men vertegenwoordigt Grave op het Internationaal Eucharistisch Congres,
Wat ons brengt op een laatste aspect van de familie Verhaak: een toenemende betrokkenheid bij het
katholicisme en het Rijke Roomse leven. Misschien was dat in een eerder stadium ook al het geval
maar konden we het niet documenteren. We zijn op de hoogte van één religieuze roeping in de
voorgaande generaties: Cornelia1.6.4.6.4.9 Verhaak, nicht van mijn overgrootvader, dochter van
Cornelis1.6.4.6.4 en zus van Huberta1.6.4.6.4.3 en Johanna Christina1.6.4.6.4.10, geboren in huis Agtermonde,
was kloosterling. We tellen in de Beesder tak minstens drie personen, in de Megener tak ook drie en
in de Hurwener tak vier personen die ouder dan 20 zijn geworden en waarvan geen huwelijk en geen
beroep bekend is. Daaronder kunnen zich meerdere religieuzen bevinden uit de eerste zes generaties
bevinden. Maar in de hier beschreven zevende generatie treffen we twee geestelijken aan (op een N
van 15; uit de eerste zes generaties kennen we van 23 hun beroep) die hun voetsporen hebben
achtergelaten. Daarnaast zien we pastoors uit aangetrouwde families; Henriette van der Marck en
Christine van Haaren ondervinden steun van heerooms die zaken voor hen regelen. Verhaken zijn
actief in organisaties met een duidelijke RK signatuur. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat
deze katholieke signatuur alleen maar veelvuldiger gedocumenteerd wordt in de volgende generatie.
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Hoofdstuk 4

Generatie 8 en verder: De consolidatie (1920 – 2000)

Beesder tak
Van de kant van Theo1.6.4.6.1.5.4
De vier kinderen van Theo worden allen te Grave geboren. Met name zijn oudste zoon zwerft over de
hele wereld rond, maar uiteindelijk komen ze weer dicht bij het ouderlijk huis uit: in Malden, in
Nijmegen, in Weurt.
Jacobus Philippus Marie (Jacques) Verhaak1.6.4.6.1.5.4.1
De oudste zoon van Theo werd in Grave geboren op 15 april 1915. Hij heeft een acht pagina’s
tellende “Geschiedenis van de familie Verhaak” geschreven ter gelegenheid van zijn gouden bruiloft,
waarin de gezinsgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan. Jacques ging in ’s-Hertogenbosch naar de
Hogere Technische School en studeerde af als werktuigbouwkundige. In 1935 begon hij als tekenaarconstructeur en hij “eindigde als bestuurslid van de grootste engineering- en constructiemaatschappij in het Midden-Oosten”.
In december 1937 ontmoette hij Maria Petronella (Miep) Hendriks (* 5-06-1918) op een bal van de
dansschool in Nijmegen. Op 27 februari 1938 waren zij toevallig beiden ook aanwezig op een
carnavalsbal maar toen werden er verder afspraakjes gemaakt! Doordat hij in September 1938 van
baan verwisselde, verhuisde hij naar Heerlen met als gevolg dat hij Miep maar hooguit eens per
maand zag. Ze verloofden zich op 9 april 1939. Op 12 september 1941 trouwden ze ’voor de wet’ op
het stadhuis te Nijmegen. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend op 25 november 1941 in de St.
Canisius kerk te Nijmegen.
Miep kwam uit een gezin van negen kinderen, waarvan er twee jong stierven. Haar vader, Theodorus
Johannes Hendriks had een kruideniers- en delicatessenzaak. Haar moeder was Johanna Aleida
Steinvoort.
In Heerlen worden hun twee oudste kinderen, Theodorus Antonius Everardus Maria1.6.4.6.1.5.4.1.1 (Edo,
* 13-3-1943) en Maria Johanna Isidore1.6.4.6.1.5.4.1.2 (Marjo, 6-5-1944), geboren. Edo is duidelijk
vernoemd naar zijn twee grootvaders, maar ook de verre voorzaat Everardus duikt nog even op.
Jacques en Miep verhuizen in september 1944 van Heerlen naar Budel (vlucht voor naderende
krijgsverrichtingen?) waar Jacques Georges Hyacinthus Maria1.6.4.6.1.5.4.1.3 wordt geboren op 4-9-1945.
In 1947 terug naar Heerlen, waar op 28-3-1950 Wilfred Theodorus Johannes Maria1.6.4.6.1.5.4.1.4 (Fred)
het leven ziet en dan vertrekt de hele familie voor twee jaar naar Australië, in dienst van Werkspoor,
om nieuwe olieraffinaderijen te bouwen. Van augustus 1952 tot augustus 1954 wonen ze in CorioVictoria in Australië. Steeds de carrière van Jacques achterna.
Terug in Nederland vestigen ze zich in Schinnen op kasteel Terborgh waar op 22-5-1955 hun jongste
zoon Rudolf Martin Dyonisios1.6.4.6.1.5.4.1.5 geboren wordt. Geïnterviewd door Het Limburgs Dagblad
(14 oktober 1954) drukt hij zijn streven uit om
“iets van de wereld te zien. JacquesVerhaak, die al die tijd vergezeld is geweest van zijn complete gezin, zag
Beiroet, Karachi, Bangkok. Manilla, Biak, Sydney, Melbourne, Adelaide, Freemantle, de Cocoseilanden,
Colombo, Aden, de Rode Zee, Fort Said, Napels, Marseille. Hij zag de Vesuvius, was in Sorrento, in Pompei',
zag ’n zwembad van ex-koning Faroek. Hij leerde mensen kennen van alle nationaliteiten, lunchte met een
secretaresse van de United Nations, reisde met een zus van Premier Naguib van Egypte, kreeg van haar een
uitnodiging om met zijn hele gezin naar Cairo te komen en hoopt dat vast en zeker nog eens ooit te doen.”

Nog geen jaar wonen ze op het kasteel, dan terug naar Nijmegen vanwaar Jacques al afreist naar
Bromborough-Wirral , Engeland, waar hij een nieuwe betrekking had aangenomen. En nu schiet het
gemoed van uw chroniqueur (PV) even vol, want dit Bromborough, gelegen aan de Mersey,
tegenover Liverpool, is de plaats van actie van Sensatie op een Engelse vrachtboot, de apotheose van
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de jacht van Arie Roos, Jan Prins en Bob Evers op de erfenis van professor Hathaway.48
Aan Jacques is dit niet besteed, hij verhuist weer met de hele familie in september 1960 naar Beirut,
Libanon. Hier studeren de oudsten aan The American Unversity en het Beirut College for women.
In 1967 gaan ze met jongste twee kinderen terug naar Nederland. Ze vestigen zich in Tiel maar
binnen twee jaar keert Jacques met het nog resterende gezin (kinderen studeren in Amerika of zijn
getrouwd) naar Beirut waar ze blijven wonen tot de burgeroorlog hen in 1976 dwingt naar Engeland
te verhuizen: december 1975 – juli 1979 Marlow – on – Thames, Engeland, dan wordt het Marbella,
Spanje. Daarna: augustus 1982 naar Memphis Tennessee, waar ook meerdere kinderen zich vestigen.
Maar ook dit verblijf duurt niet langer dan drie jaar. Begin 1985 besluiten Jacques en Miep naar
Nederland terug te keren en ze vestigen zich in Malden. Daar wonen ze nog bij het vieren van hun
gouden bruiloft waarvan de feestelijkheden zich over vier dagen uitstrekken en waarbij alle kinderen,
aangetrouwden en kleinkinderen vanuit de hele wereld acte de présence geven. Miep overlijdt 2312-2005 en Jacques 25-03 2009 in Malden, de plaats waar hij de laatste 24 jaar van zijn leven
doorbrengt, een absoluut record voor deze landverhuizer die absoluut iets van de wereld gezien
heeft.
De kinderen van Jacques en Miep zijn over de halve wereld uitgewaaierd. Edo is de enige die sporen
in Nederland nalaat. Hij trouwt 25-2-1972 in Rotterdam met Renée Buijl, krijgt vervolgens twee
kinderen die in Brunei respectievelijk Chertsey (UK) geboren worden, maar die daarna wel in
Wassenaar op de middelbare school zitten en in Amsterdam en Den Haag studeren. Jacques en Miep
vieren hun 40-jarige bruiloft in 1981 ook bij Edo en Renée in Wassenaar. Edo’s zoon Marc
Daniel1.6.4.6.1.5.4.1.1.1 zit in de oil drilling, zijn dochter Michelle1.6.4.6.1.5.4.1.1.2 is fondsenwerver voor de
Kunsthal Rotterdam. Edo overlijdt 22-03-1996.
Marjo is op 6-5-1964 met de Amerikaanse diplomaat Thomas Carolan (1934-2015) getrouwd en heeft
in diens voetspoor op veel posten in het Nabije en Midden-Oosten (Saudi Arabië, Jordanië, Egypte,
Cyprus en Turkije) verkeerd. Ze hebben twee kinderen gekregen, Marie Louise1.6.4.6.1.5.4.1.2.1 (Milou; *
20-6-1965) en Philip James1.6.4.6.1.5.4.1.2.2 (* 18-12-1967). Na Thomas’ diplomatieke carrière zijn ze in
Silver Springs (Maryland VS) gaan wonen. Thomas overleed 3-07-2015. Marjo woont nog in Silver
Springs.
Jacques jr. vertrok vanuit Beirut naar Cornell University, Ithaca (NewYork VS). Hij studeerde business
administration en trouwde 26-1-1980 met Donna Coles. Momenteel zijn ze woonachtig in Memphis
(Tennessee , VS). Hij heeft de Amerikaanse nationaliteit. Na zijn pensionering in 2010 houdt hij zich
bezig met een kleine uitgeverij, “ that creates wonderful books about US Cities”. Zie hieronder en
www.cityink.com
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Willy van der Heide: Een overval in de lucht – De jacht op het koperen kanon – Sensatie op een Engelse
vrachtboot. Stenvert en zoon, Meppel 1950.
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Wilfred (Fred) studeerde political science and history in Charlotteville (Virginia, VS) en Beirut,
vestigde zich eerst (getrouwd met Carol Askew) in Engeland, hij scheidde en kwam in Memphis
(Tennessee, VS) terecht waar hij voor de tweede keer trouwde met Cynthia Cashion , met wie hij
twee dochters heeft, Amanda Annelies1.6.4.6.1.5.4.1.4.1 (* 11-10-1993) en Danielle Olivia
Maria1.6.4.6.1.5.4.1.4.2 (* 6-06-1996). Wilfred heeft zich na zijn historische opleiding de laatste dertig jaar
beziggehouden met, jawel, printing. Een bedrijfsvorm, een echte Verhaak waardig. Hij heeft zijn
bedrijf in december 2019 van de hand gedaan en is met pensioen gegaan.
Rudi is in 1973 naar Engeland vertrokken om te gaan studeren. Hij trouwde 2-04-1978 in
Twickenham met Carol Ventre met wie hij twee kinderen kreeg, Simone Jacqueline1.6.4.6.1.5.4.1.5.1 (* 214-1979) en Paul Philip1.6.4.6.1.5.4.1.5.2 (* 30-1-1981) en van wie hij in 1990 scheidde. Hij hertrouwt 13-041991 met Priya Parmar en ook met haar krijgt hij twee kinderen: een zoon Kiran Jacques1.6.4.6.1.5.4.1.5.3
(* 1-07-1992), op LinkedIn te vinden als corporate governance officer en een dochter Natasha
Maria1.6.4.6.1.5.4.1.5.4 (* 20-12-1994).
Rudi woont nog steeds in Engeland.
Maria Jacoba Cornelia Verhaak1.6.4.6.1.5.4.2
Maria Jacoba Cornelia wordt 27-08-1916 in Grave geboren als tweede kind van Theodorus Antonius
Everardus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.4 en Cornelia Bitter. Ze gaat door het leven onder de naam Riet49.
Riet rondt de kweekschool met goed gevolg af en geeft in de oorlog les op een school in de
benedenstad van Nijmegen. Op de dag van het “vergissingsbombardement op Nijmegen”, in 1944 is
ze ziek. De school wordt getroffen en een aantal leerlingen bevindt zich onder de slachtoffers50. Ze
trouwt op 1-05-1945 in Nijmegen met haar buurjongen Hendrik Theodorus Penning de Vries, een
leraar wis- en natuurkunde. De in noot 49 genoemde brief ondertekent hij met Harry Penning de
Vries. Ik vind het bijzonder dat je op die dag, de Duitsers hadden nog niet gecapituleerd, kon
trouwen.
Ze krijgen zeven kinderen, waarvan een heel deel in het onderwijs of in de academische wereld
betrokken raakt.
Frits W.T. 1.6.4.6.1.5.4.2.1 (* 26-3-1946) wordt bioloog en promoveert op 21-12-1973 in Wageningen op
het proefschrift Substrate utilization and respiration in relation to growth and maintenance in higher
plants.
De betekenis en regulering van ademhalingsprocessen in planten zijn bestudeerd om vast te
stellen hoeveel van de koolstof die door fotosynthese is vastgelegd door ademhaling weer
verloren gaat. Het grootste deel van de ademhaling van veldgewassen is het gevolg van
groeiprocessen. Op theoretische gronden zijn verbanden tussen groei, substraatgebruik en
ademhaling nauwkeurig berekend. Experimenteel zijn deze ook bevestigd. Een ander deel van de
ademhaling wordt veroorzaakt door onderhoudsprocessen die cellen intact houden. Deze zijn nog
weinig onderzocht. Daardoor is ook de grootte van de onderhoudsademhaling nog niet precies
bekend. Wel is een inzicht verkregen in de processen die hierbij een rol spelen.
Frits trouwt in 1970 met Coby Peters (* 1948). Ze krijgen drie kinderen. Hun oudste zoon komt op
49

D.w.z. op de overlijdensadvertentie in De Gelderlander d.d. 24-06-1996 wordt ze Riet genoemd. In een
rondschrijven uit november 1986 van diverse neven en nichten waarin familieleden worden opgeroepen bij te
dragen aan een cadeau voor neef Jos in Kenya, ondertekent ze met Ria Penning de Vries Verhaak.
50
Mondelinge mededeling van haar dochter Mariëtte Stouthandel.
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6-08-2006 om het leven wanneer in Utrecht een brug naar de werf, vol met publiek dat het
botenfestival bekijkt, instort onder te zware belasting. Hun jongste zoon rondt zijn studie Engels af
met een master in de linguïstiek en promoveert 19-06-2015 in Nijmegen op het proefschrift
Computerized speaking practice: The role of automatic corrective feedback in learning L2 grammar.
Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat de effectiviteit van Correctieve Feedback genuanceerd
moet worden uitgedrukt. Individuele verschillen tussen leerders hebben invloed op de effectiviteit
van Correctieve Feedback. Leerders die laag- en middeltaalvaardig zijn hebben meer profijt van
oefening met Correctieve Feedback dan van gesproken oefening alleen. Laagopgeleide leerders
hadden geen profijt van de spreekoefening, met of zonder Correctieve Feedback.
Na Frits komt Mariëtte1.6.4.6.1.5.4.2.2 (* 1948) die als onderwijzeres wordt opgeleid en in 1971 trouwt
met Theo Stouthandel (1946-2015). Ze krijgen twee kinderen, die we op LinkedIn terugvinden als
operationeel IT medewerker en orthopedagoge.
Yvonne1.6.4.6.1.5.4.2.3 Penning de Vries is het derde kind van Riet Verhaak en Hendrik Penning de Vries.
Ze is geboren op 18-4-1950. Ook zij doet pedagogische academie. In 1973 trouwt ze met Hendricus
Jacobus Josephus Luijten (* 1948, in Dordrecht) en krijgt drie kinderen.
1-05-1952 wordt Paul Penning de Vries1.6.4.6.1.5.4.2.4 geboren. Ook hij doet pedagogische academie en
daarna de Hogeschool Midden-Nederland. Hij raakt werkzaam als leraar techniek. Hij trouwt in 1977
met Tonnie Plamont (* 1953) en krijgt twee dochters.
René1.6.4.6.1.5.4.2.5 Penning de Vries wordt 18-10-1954 als vijfde kind van Riet Verhaak en Hendrik
Penning de Vries geboren. René trouwt 27-4-1983 met Yvon van Rijsbergen (1959 - 2021) en “bevalt”
in 1984 van een oudste zoon en op 21-12-1984 van het proefschrift Charge Transfer Inefficiency in
Surface Coupled Charge Devices. Beide gebeurtenissen vinden in Enschede plaats
Het onderzoek betreft de studie naar de verschijnselen die het transport van electronen langs het
oppervlak in een bepaald type halfgeleider device --ook wel ‘chip’ genaamd— bepalen.
Die chip, een Charge Coupled Device, werd in de jaren 70 uitgevonden, de eigenschappen waren
niet goed bekend. De studie laat zien hoe het gedrag van die chip afhangt van de relevante
afmetingen van het device, maar ook van imperfecties van het fabricage process. Dat gaf
vingerwijzingen naar het voortdurend verbeterd van eigenschappen.
Inmiddels zijn deze devices voortdurend verbeterd, en -we zijn nu bijna 40 jaar verder- worden
charge coupled devices alom gebruikt als camera element in mobile telefoons, GoPro’s en allerlei
camera’s.
Na zijn promotie heeft René bij Philips en NXP (een bedrijf, voortkomend uit Philips halfgeleiders
divisie) gewerkt. De laatste jaren is hij actief in allerlei publiek-private rollen waarin onder andere
gewerkt is aan verantwoorde toepassingen van BitCoin.
René krijgt nog twee kinderen, waarvan de jongste in de voetsporen van haar vader, haar oom en
haar neef op 30-04-2021 haar proefschrift in de sociologie, Are we on the same page? Understanding
shared perceptions of people management: a multilevel multimethod study in schools zal verdedigen.
Op 14-6-1960 wordt Eric1.6.4.6.1.5.4.2.6 Penning de Vries geboren. Hij trouwt op 25-09-1997 met Nieke de
Rooij (* 1963 te Nuenen) met wie hij twee kinderen krijgt.
Ten slotte wordt 16-9-1961 Rob1.6.4.6.1.5.4.2.7 Penning de Vries in Nijmegen geboren. Hij studeert af als
fiscaal jurist in Tilburg. Hij trouwt op 24-02-1994 in Nijmegen met Petra Johanna Mechtildis Jacobs
(*1964 in Nijmegen). Ze krijgen drie kinderen in Nijmegen waar Rob bij de belastingdienst werkt. Rob
woont in het huis dat zijn grootouders indertijd betrokken (zie pag. 46).
Hendrik overlijdt 15-07-1993 in Nijmegen. Riet overlijdt 24-06-1999.
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Henriette Josepha Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.4.3
Theo’s derde kind, zijn dochter Henriette Josepha Maria, Jet Verhaak werd 28-07-1918 in Grave
geboren. Ze is opgeleid als onderwijzeres en trouwt op 12-06-1945 met Henrikus Johannes (Henk)
Maassen. Opnieuw een huwelijk op de valreep van de bevrijding. Tot haar huwelijk werkte Jet als
kleuterjuffrouw. Henk werd Registeraccountant en hield kantoor in Nijmegen. Zijn
accountantskantoor zal 41 jaar bestaan.
Ze wonen eerst in Nijmegen en verhuizen later naar De Molenhoek
Jet en Henk krijgen tussen 1946 en 1957 vier kinderen.
Johannes Hendrikus Hubertus Marie (Han) 1.6.4.6.1.5.4.3.1 wordt op 25-04-1946 in Nijmegen geboren. Na
zijn middelbare school is Han als bedrijfsleider in een boekhandel gaan werken. Later heeft hij zijn
eigen boekhandel Han Maassen Boeken. 30 -03-1970 treedt hij in het huwelijk met Jozée Grasveld
(19-03- 1947). Ze krijgen twee dochters. De oudste ontmoet op de hotelschool in Leeuwarden haar
toekomstige partner met wie ze een dochter krijgt. Na de hotelschool werken beiden lange tijd in
New York en Londen. Nadat hun dochter geboren is in Londen keren ze terug naar Nederland en
belandden beiden in het bedrijfsleven als business controller resp. consultant. De tweede dochter
van Han en Jozée studeerde journalistiek in Zwolle en woont thans in Frankrijk samen met haar
partner uit Engeland die ze tijdens een rondreis door Australië heeft ontmoet.
Op 25-09-2021 is Han overleden in Linden.
Maria Henriette Cornelia Theodora (Mariëtte) Maassen1.6.4.6.1.5.4.3.2 wordt op 2-7-1947 in Nijmegen
geboren. Ze trouwt op 2 mei 1970 met Winfried Poelmann en krijgt met hem ze een zoon en een
dochter. Deze kinderen bezorgen haar een viertal kleinkinderen.
Op 6-08-1982 trouwt ze voor de tweede maal.
Huberta Henrina Henriëtte Maria (Bertine) 1.6.4.6.1.5.4.3.3 Maassen wordt op 22-04-1949 in Nijmegen
geboren. Ook Bertine is, na de middelbare school in een kantoorboekhandel gaan werken. Zij en haar
broer Han volgen de Verhaak-genen die richting uitgeverswereld/drukkerij/boekhandel drijven. Ze
trouwt 24-12-1974 met Theo Clerx (* 1949). Ze krijgen twee dochters en twee zonen. In 2009 wordt
het huwelijk ontbonden.
Bertine’s oudste kind, een dochter, is opgeleid als IC-kinderverpleegkundige, evenals haar
echtgenoot. Zij is thans werkzaam in het speciaal onderwijs, hij is O.K. assistent. Samen hebben ze
twee kinderen, een meisje en een jongen.
Haar oudste zoon is afgestudeerd als chemicus en in 2008 aan de Radboud Universiteit
gepromoveerd op het proefschrift Processive bio-hybrid catalysts based on the T4 clamp protein. Hij
is getrouwd met een Amerikaanse en ze hebben één zoon.
Bertine’s derde kind, Bart, is getrouwd en werkt als creatief therapeut voor mensen met een
beperking.
Haar jongste kind, weer een dochter, is als pedagoge werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs.
Ook zij heeft weer een dochter.
Hendrikus Johannes Hubertus Marie (Hein)1.6.4.6.1.5.4.3.4 Maassen komt acht jaar na Bertine ter wereld
op 9-01-1957. Na zijn middelbare school heeft hij eerst grafische school en een jaar kunstacademie
gedaan. Daarna is hij overgestapt naar een opleiding in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening is
lange tijd binnen de GGZ werkzaam geweest. Op latere leeftijd heeft hij een opleiding tot
psychotherapeut afgerond. Hij heeft een zoon. Hij is in 2020 voor de 2e maal gehuwd met Liudmyla
(Luda) Honsharuk, een econoom, afkomstig uit de Ukraïne.
Henk Maassen overlijdt 14-02-1999. Jet Verhaak is 8-03-2008 op 89-jarige leeftijd overleden.
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George Theodorus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.4.4
George Verhaak kwam op 15-12-1920 als jongste zoon van Theo en Cornelia Bitter ter wereld in
Grave. We treffen op 14-06-1941 in de Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant een advertentie
aan waarin hij als leerling van het Canisius College, Gymnasium, geslaagd voor A in groep 3 wordt
genoemd. Het is een beetje lastig te duiden, hij is ruim 20 jaar oud en naar verderop zal blijken een
van de academisch meest succesvolle Verhaken. Eigenlijk zou een eindexamenresultaat en een iets
jongere leeftijd meer voor de hand liggend zijn. Zoiets moet het geval geweest zijn, want de Tijd van
11-07-1946 maakt al melding van het doctoraal Nederlands dat G. Verhaak uit Nijmegen behaald zou
hebben. Dat lijkt op zichzelf een prestatie van formaat: op 11 april 1943 werd de Nijmeegse
universiteit gesloten, omdat de universiteit weigerde de loyaliteitsverklaring voor te leggen aan haar
studenten. Vrij snel na de bevrijding van Nijmegen, eind september 1944, hervatte de universiteit
haar activiteiten. In de gesloten periode was het studenten wel mogelijk gemaakt “zwart” te
studeren. Daarvan zal George gebruik gemaakt moeten hebben om tot een doctoraal Nederlands op
zo’n korte termijn te geraken.
George heeft oorlog en afstuderen afgewacht, maar eind jaren ’40 trouwt hij met Johanna HM
Coenders. Hij gaat lesgeven in Haarlem. Tussen 1948 en 1954 krijgen ze samen vijf kinderen, vier
jongens en een meisje. In 1950 is hij verhuisd naar Helmond, waar de vier jongste kinderen geboren
worden. Vanaf 1959 doceert hij aan het Van der Putt College in Eindhoven. In 1964 is hij daar
onderdirecteur.
Op 13-12-1963 promoveert George aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift Het
geestelijk liedboek uit het Tertiarissen klooster “Mariengraff” te Grave. Zijn promotor is prof. dr.
WJMA Asselbergs, ook wel bekend onder zijn literaire nom de plume Anton van Duinkerken. Van
George’s kleinzoon Roel 1.4.6.4.1.5.4.4.1.2 vernam ik, na het ter perse gaan van de boekuitgave, dat het
verhaal ging dat de eerste versie van het proefschrift verloren is gegaan en dat George na twee jaar
opnieuw moest beginnen. “Hij gaf mijn oma hiervan de schuld!”
Het proefschrift ontleedt met een scherp lancetmesje de teksten uit het Geestelijk Liedboek van
Zuster Maria. In de eerste paragrafen, waarin de auteur het manuscript aan een meticuleus
onderzoek onderwerpt, komt tot uiting hoe precies George Verhaak geweest moet zijn. Er wordt
geïnventariseerd hoeveel versregels de pagina’s telden, hoeveel verschrijvingen er in de verzen
t.o.v. het register optraden, hoeveel woorden er waren weggevallen. Het leidt tot een streng
oordeel: “onze copiïste is op de tekst allerminst nauwkeurig en onder haar verzorgd handschrift
gaat een slordige inhoud schuil” en “zij moet wel tijdens haar werkzaamheden steeds met het
hoofd elders vertoefd hebben”. Het leidt ook tot een eerste conclusie dat de kopiiste niet de
auteur is, die zou zulke stomme verschrijvingen niet maken. In die eerste paragrafen ook een zeer
lezenswaardige geschiedenis van het Tertiarissen klooster én Grave van de Middeleeuwen tot de
Franse tijd.
Na deze inleidende beschietingen volgt er een analyse van de inhoud van de 117 gedichten of
“liedekens” die het Liedboek bevatten. De promovendus ziet kans om op basis van ondertekening
maar ook op basis van door hem opgespoorde acrostichons aan te tonen dat er sprake is van
meerdere auteurs. Hierover wordt de 19e-eeuwse Jozef Alberdingh Thijm, die het Liedboek eerder
aan een analyse had onderworpen en gemakzuchtig aan één auteur had toegeschreven
herhaaldelijk vermanend toegesproken. Op basis van de inhoud van de liedekens en een
vergelijking met soortgelijke Middeleeuwse liedekens wordt een interessante analyse gemaakt van
de verandering in de spirituele ervaring in de Middeleeuwen en in een meer rationele eind 17eeeuwse omgeving. Zoals uit de kopieerfouten van de kopiiste een psychologie van haar wordt
afgeleid, zo wordt uit subtiele inhoudelijke verschuivingen in thematiek ook een cultuurhistorische
diagnose van de tijd waarin de liedekens tot stand kwamen gegeven. De Katholieke achtergrond
van de auteur is daarbij ook zéér aanwezig.

82

Tot slot moet me van het hart welke brede eruditie en welk verzorgd Nederlands in dit proefschrift
ten toon worden gespreid.
Hij is nog niet gepromoveerd wanneer hij zich in de schijnwerpers speelt als fervent voorstander van
de Mammoetwet, de grote hervorming van het middelbaar onderwijs uit de zestiger jaren. De wet
was aangenomen op 14-02-1963 en trad in werking op 1-01-1968. Op 22 mei 1962, wanneer het
debat rond de wet in volle gang is, keert hij zich als redactiesecretaris van St Bonaventura tegen vier
van de vijf lerarenorganisaties die ten strijde zijn getrokken tegen de aanstaande wet. De Tijd - de
Maasbode, waarin de polemiek besproken wordt heeft het over “een hartig commentaar”. De
argumentatie van de opstandige bonden wordt zeer eenzijdig genoemd, ze worden ervan beticht op
geen enkele wijze in discussie te gaan en alleen iedere voorgestelde vernieuwing bij voorbaat af te
wijzen.
Het blijft niet bij discussiebijdragen. In 1967 verschijnt bij Malmberg in Den Bosch Uw kind en de
mammoetweg – beknopte, overzichtelijke, dus vooral praktische informatie voor de ouders van de
hand van prof. dr. G Th M Verhaak. Want jawel, in De Tijd van 25-04-1966 wordt kond gedaan van
George’s benoeming tot “gewoon hoogleraar in de faculteit der Sociale Wetenschappen, subfaculteit
der opvoedkunde, voor het geven van onderwijs in de praktische pedagogiek, met name wat betreft
de schoolvraagstukken”. Op 3 juli 1967 houdt hij zijn oratie, getiteld Opvoeding, opvoedkunde,
opvoeder tussen verleden en toekomst.
De Mammoetbrochure wordt welwillend besproken in de Volkskrant van 21-10-1967: “Een
optimistisch boekje”. Advertenties ervoor worden in de periode 1967 - 1970 vrijwel wekelijks in veel
kranten aangetroffen. De oratie is nauwelijks gehouden of we komen George al tegen als bestuurslid
van het in 1967 opgerichte Nijmeegs Instituut voor Onderwijs Research, het NIVOR.
Op 10-10-1968 neemt George deel aan het vrijwel universiteit-breed gedragen protest bij het
Vaticaan tegen de behandeling van de progressieve theoloog professor Schillebeekckx. Hij figureert
in de lange rij ondertekenaars o.a. tussen prof. dr. AMM van Agt – nog warmlopend voor de politiek , prof. dr. F.J.A. Huygen, een van de founding fathers van de Nederlandse huisartsgeneeskunde, en
prof. W.K. Grossouw.
Intussen krijgt onze hoogleraar vrijwel vanaf zijn aantreden als hoogleraar te maken met de
revolutionaire wind die door de Nederlandse universiteiten en zeker niet in het minst door de
Nijmeegse is gaan waaien. Het Parool van 19-01-1970 meldt dat de hoogleraren Velema, Strasser en
Verhaak van de sectie pedagogiek de samenwerking tussen de hoogleraren en de sectieraad
verbreken. De sectie pedagogiek ging in staking.
In de loop van de jaren ’70 is George regelmatig in het nieuws: als genuanceerd beoordelaar van de
kansen van de middenschool, als gecommitteerde voor pedagogische examens in Suriname, vlak
voor de onafhankelijkheid en meerdere malen als ondertekenaar van petities tegen gedwongen
opname in de psychiatrie, schendingen van de mensenrechten in Uruguay in 1979.
De intellectuele hartstochten van George vinden we terug bij zijn nageslacht. Zijn oudste zoon Jeroen
Theodorus Marinus Marie1.6.4.6.1.5.4.4.1 (* 1-11-1948 in Haarlem) studeerde pedagogische en
andragogische wetenschappen en werd werkzaam bij lokale overheidsdiensten en later als (interim)
manager, trainer en adviseur. Jeroen, op 6-01-1972 gehuwd met Cecilia Ypinga, krijgt vier kinderen
waarvan een zoon Roel1.6.4.6.1.5.4.4.1.2 afstudeert in de medische wetenschappen aan opa’s alma mater
en promoveert aan de Erasmus universiteit op het proefschrift Gene expression profiling of acute
myeloid leukemia (2006)
Het proefschrift behandelt de prognose van acute myeloïde leukemie (AML) door middel van
genexpressieprofilering. De resultaten van zijn onderzoek laten zien dat de genexpressieprofilering
leidt tot nieuwe inzichten in de pathogenese van leukemie.
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Deze kleinzoon van George wordt hoogleraar in de Verenigde Staten. Per 1 september 2020 is hij
benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Computational biology of brain tumors’ aan VUmc.
George en Johanna’s tweede zoon, Ivo Marcelinus Marie1.6.4.6.1.5.4.4.2, geboren 14-08-1950 trouwt op
11-05-1970 met Anna Stax en bouwt een praktijk als advocaat op. We lezen 18-02-1982 in Trouw hoe
hij optreedt als advocaat van militairen die weigeren atoomwapens te bewaken. Ivo en Anna krijgen
twee kinderen. Afgaande op geboorteplaatsen van de kinderen zijn ze vanuit Helmond via Oss,
Hameln (D), en Elst in Arnhem terecht gekomen waar Ivo op 11-08-2020 overlijdt. Hij is dan
grootvader van zeven kleinkinderen.
Guido Willehad51 Leo Maria1.6.4.6.1.5.4.4.3 wordt 8-11-1951 in Helmond geboren. Hij studeert
geneeskunde in Nijmegen en vestigt zich als huisarts in Tilburg. Hij trouwt 13-9-1980 met Maria Voet.
Ze krijgen twee zoons.
Elizabeth C.A.W1.6.4.6.1.5.4.4.4 wordt 11-02-1953 in Helmond geboren. Ze wordt opgeleid als
maatschappelijk werker en trouwt 1-09-1978 met Petrus Schamp. Ze krijgen drie kinderen en zijn
grootouders van twee kleinkinderen.
George M.S.M jr1.6.4.6.1.5.4.4.1.5 (* 8-08-1954) trouwt op 7-07-1987 met Janna Braber en krijgt twee
kinderen.
George sr. overlijdt op 4-02-1993 op 72-jarige leeftijd te Weurt. Zijn echtgenote Johanna HM
Coenders overlijdt twaalf jaar later op 26-12-2005.

Jet, Ria, Jacques en George achter hun ouders.
George draagt een Jacquet dus waarschijnlijk is
deze foto genomen op de dag van zijn huwelijk,
1947?

Jacques, Jet, Ria en George back to the roots in
1984

51

Guido Verhaak liet me weten dat alle kinderen ook de naam van een heilige hebben gekregen, op wiens of
wier naamdag ze jarig waren. Willehad was bisschop van Bremen en in het voetspoor van Willibrordus en
Bonifatius vanuit Northumbria naar de lage landen gekomen om ons te kerstenen in de 8e eeuw. Guido’s
oudste broer Jeroen heeft als 2e naam Theodorus; op Jeroens verjaardag 1-11 prijkt Theodorus Romzsa als
heilige wiens naamdag het is. Probleem is dat dit een Oekraïense bisschop is die in 1947 door de communisten
is vermoord en pas in 2011 werd heiligverklaard. Op Ivo’s verjaardag komen we geen passende heilige tegen. Er
zijn een stuk of zes heilige Marcellini, maar hun naamdagen hebben niets met Ivo’s verjaardag te maken.
Elizabeth is op 11-02 jarig. Haar tweede naam “C” zou kunnen verwijzen naar Castrensis van Capua, gemarteld
door de Vandalen in de 5e eeuw, of naar Caedmon van Whitby, vrome broeder uit de 7 e eeuw. Probleem is dat
ze allebei man zijn. Voor George M.S., geboren op 8-08, zou Marinus van Anazarbus de patroonheilige kunnen
zijn.
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Van de kant van Jef 1.6.4.6.1.5.8
De nazaten van Josephus (Jef) Verhaak en Anna Catharina Elisabeth Boumans kwamen in Gouda
tussen 1910 en 1917 ter wereld. Het gezin verhuisde naar Zaandam waar Anna in het kraambed
overleed en Jef voor de tweede keer in het huwelijk trad met Antonia Jacoba Stallman met wie hij
nog drie kinderen kreeg. Jef overlijdt 6-09-1926 in Zaandam, Antonia met negen kinderen
achterlatend. Deze kinderen komen in Groningen, Zevenbergen, in Amsterdam, Amstelveen,
Wormerveer, Tilburg, Vierakker (bij Zutphen), Zoetermeer en na veel omzwervingen door Kenya en
Uganda in Oosterbeek terecht.
Cornelis Henricus Everardus Verhaak1.6.4.6.1.5.8.1
Jefs oudste zoon, Cornelis Henricus Everardus Verhaak (Kees) wordt op 18-05-1910 in Gouda
geboren. Hij verhuist met het gezin op achtjarige leeftijd naar Zaandam. Dan overlijdt zijn moeder.
Op zijn zestiende overlijdt zijn vader. Hij wordt verder opgevoed door zijn stiefmoeder.

Op bovenstaande foto zien we Kees rechtsboven als “heer des huizes”, met zijn jongere broers Theo
en Eef aan weerszijden van de bank, Mien (Jacomina) linksboven, Truus (Geertruida) en Jet
(Henriette) op de bank met tussen hen in de twee jongsten, Jos, de toekomstige missionaris en Lyda.
Philippus (Flip) ontbreekt nog.
Kees trouwt op dertigjarige leeftijd, op 15-08-1940 met Johanna Alida Hendrika (Jo) van Frankfoort,
25-09-1912 geboren. Op dat moment woont hij in Amsterdam op de Bilderdijkkade en het echtpaar
is voornemens zich op de Lanceloetstraat in Amsterdam te vestigen. Op 16-05-1941 wordt hun zoon
Jos1.6.4.6.1.5.8.1.1 geboren, vernoemd naar de vijftien jaar eerder overleden grootvader. Hun tweede
kind, Theodorus MCM1.6.4.6.1.5.8.1.2 ziet op 20-06-1944 in Groningen het levenslicht. In Groningen dreef
Kees een parfumeriezaak in het centrum. Begin jaren ’50 zijn ze naar Dordrecht verhuisd, na een
langdurige ziekte overleed Kees 15-5-1963 in Zevenbergen in een verpleeghuis. Zijn weduwe Jo van
Frankfoort overlijdt 11-12-1988 in Zoetermeer. Ze is na 1963 nog hertrouwd met dhr. Verschoor.
Jacomina Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.1.2
De oudste dochter van Jef Verhaak, Mien, wordt 1-07-1911 geboren. Ook zij verhuist op jonge
leeftijd van Gouda naar Zaandam, waar ze als zevenjarige haar moeder verliest en als vijftienjarige
daarna haar vader.
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Uit het archief52 van Jozef Verhaak1.6.4.6.1.5.10.8 is bijgevoegd briefje van Mien Verhaak overgeleverd. Ze
paste in 1932 op de kinderen van Antoon en Christine Verharen toen Christine van Christientje
bevallen was. Er was dus wel contact tussen de verschillende takken die ver uit elkaar geraakt leken.

Mien is begin jaren ’50 als huishoudster bij het kinderloze echtpaar Jorna in Wormerveer gekomen.
De heer Jorna was hoofd van de lagere school aldaar. Gaandeweg is ze huisgenote geworden53. Ze
overlijdt op 9-12-1978 in Wormerveer. Er is een overlijdenskaart waarop in sobere woorden
meegedeeld wordt dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze innig geliefde zuster,
schoonzuster, tante, en huisgenote Jacomina Maria Verhaak in de leeftijd van 67 jaar. Ondertekend
door broer Eef (Kees en Theo zijn al overleden) en ene J.G.Jorna, de huisgenoot.
Theodorus Antonius Everardus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.3
Theo wordt 23-04-1913 in Gouda geboren. Verhuist naar Zaandam, verliest moeder en vader. Hij
trouwt op 25-09-1941 met Maria Geertruida Brouwers, 25-01-1913 geboren en we zien zijn vrouw
dan snel kwartier maken in Groningen. Op 14-10-1941 meldt het Nieuwsblad van het Noorden dat
mevrouw MG Verhaak – Brouwers, kantoorbediende, zich vestigt op van Wassenaerstraat 5 te
Groningen. Ze krijgen in Groningen tussen 1943 en 1952 vier kinderen, twee jongens en twee
meisjes. Dezen doen allen nog wel van zich spreken en alle tekenen wijzen op een terugkeer naar
Amsterdam.
Blijkens het testament van Theo’s tante Marie1.6.4.6.1.5.6 uit Grave, die in 1965 geld naliet aan haar
neven en nichten was Theo in die tijd bedrijfsleider bij House of England, in het voetspoor van zijn
vader en woonde hij te Amsterdam.
Op 26-09-1963 meldt De Tijd – de Maasbode het diploma van zijn oudste dochter, Maria Anna
52

Dit archief berust hoofdzakelijk op de nasporingen van Ferd Pasteels (echtgenoot van Ria Verhaak 1-6-4-6-1-5-10.2
en Ria’s broer Flip1-6-4-6-1-5-10.5 , in de jaren ’80 en ’90. Het is geordend door Ferd en overgedragen aan Jozef 1-6-4-61-5-10..8
, wiens echtgenote Nel Sommers het thans beheert.
53
Mededeling van haar neef Jos Verhaak (zoon van Miens broer Theo), die met zijn familie (Theo en kinderen)
haar regelmatig vanuit Amsterdam opzochten in Wormerveer.
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Catharina Elisabeth1.6.4.6.1.5.8.3.1 (Marijke, * 7-06-1943) behaald aan kweekschool De Voorzienigheid, te
Amsterdam. Ze werkt later als lerares Frans en Nederlands op middelbare scholen in Purmerend.
Ze reageert in 2010 op de uitnodiging van de Volkskrant om te vertellen “wat uw huis tot uw huis
maakt” met een bevlogen beschrijving van het Amsterdamse grachtenpandje waar ze sinds 1973 met
haar man Jan Zuidema woonde. Ze poseert fier in de voordeur van een inderdaad jaloersmakend
grachtenpandje.
Zijn jongste dochter Mariëtte Anna Huberta1.6.4.6.1.5.8.3.3 (* 16-2-1948) behaalt op 3-07-1965 volgens
De Tijd haar MMS diploma aan het RK lyceum voor meisjes Fons Vitae, ook in Amsterdam. Ze laat
zich later als een echt kind van de zestiger jaren zien: flanerend op 30 – 7 - 1971 samen met een
vriendin in het Parool in een FN-automobiel uit 1920 waarmee ze met de Spanjaarden Fernando
Calduch en José de Murgadoor vanuit Spanje naar Amsterdam zijn getrokken.

Vijftien jaar later treedt ze in het huwelijk met Johan Balder (* 18-12-1943), met wie ze dan al twee
dochters heeft, Marjolein (*25-11-1979) en Charlotte (*30-3-1983). Marjolein doet eindexamen aan
het Stedelijk gymnasium in Haarlem, het gezin is inmiddels naar Halfweg verhuisd.
Ook de zoons duiken in de 60er jaren op in Amsterdam. Josephus JM Verhaak1.6.4.6.1.5.8.3.2. wordt 2205-1945 geboren en is afgestudeerd als jurist aan de UvA, blijkens de NRC van 30-01-1973. Er wordt
een huwelijk op Jersey met Esther Williams gemeld in de Telegraaf van 5-11-1982 . De aankondiging
van de geboorte van Paul Jozef Theodoor1.6.4.6.1.5.8.3.2.2 in Hongkong als broer van Stacey (zijn oudere
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zus die op 7-4-1987 als Stacey Jacqueline Maria Verhaak in Hongkong wordt geboren) lezen we in de
Telegraaf van 21-04-1989.
Jos werkt als expat voor ABN, later ABN-AMRO in achtereenvolgens Jersey, Hongkong, Curaçao,
Singapore, Amsterdam en Kopenhagen. In de jaren ’90 duikt de naam van Josef Verhaak op in
berichtgeving rond de teloorgang van het kledingbedrijf van Gils (Nieuwsblad van het Noorden, 1508-1992). Hij is ABN manager, ingeschreven in de kamer van koophandel van Curaçao (Amigoe 31-071995) en directielid van Vecoma, een brievenbusmaatschappij die op onnaspeurbare wijze miljoenen
van het van Gils concern wist weg te sluizen naar de gebroeders Ben, Jacques en Alwin van Gils, aldus
W van Praag Segaar in de Volkskrant van 22-01-1992. Thans woont hij in het Verenigd Koninkrijk,
evenals zijn kinderen.
Paul1.6.4.6.1.5.8.3.4 (* 2-02-1952) duikt in de 60-er jaren op met het aanbod van tweedehands VW-busjes
en motoren te koop in de kranten; van 1971 – 1974 volgt hij de Hogere Hotelschool in den Haag en
hij maakt een internationale carrière in het hotelwezen. Op 26-6-1981 trouwt hij met Rick Krom
(* 19-5-1952). Ze krijgen 29-09-1982 een zoon: Willem Theodoor Adriaan en op 27-9-1985 een
dochter Eva Catharina Maria. De internationale carrière leidt tot buitenlands verblijf van het gezin in
België, de USA en Duitsland, om te eindigen in Engeland. Volgens LinkedIn woont Paul thans in
Fonthill Bishop, UK, “Mostly playing golf or walking the dog or doing both at the same time! ”
Vader Theodorus overlijdt op 3-11-1965 in Amsterdam. MG Brouwers overleeft hem 37 jaar en sterft
op 25-02-2002 in Amsterdam op 89-jarige leeftijd.
Everardus Philippus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.4
Everardus Philippus Marie (Eef) Verhaak wordt 23-08-1914 in Gouda geboren, verhuist op zijn vierde
naar Zaandam waar zijn moeder sterft, en verliest op zijn 12e zijn vader. Hij staat in 1934 in Zaandam
geregistreerd als dienstplichtige. Eef duikt in 1937 weer op wanneer op 8-04-1937 de Provinciale
Noordbrabantse en ’s Hertogenbossche Courant bericht over het vertrek van de banketbakker
E.Th.M. Verhaak uit den Bosch (de Bossche krant vergist zich in zijn tweede voorletter) en op 14-041837 De Zaanlander zijn aankomst (met de goede initialen) vanuit Den Bosch in Zaandam bevestigt.
Vanaf het eind van de jaren dertig beginnen onderstaande advertenties zeer regelmatig op te duiken.
Eef Verhaak heeft zich als patissier gevestigd in Amsterdam Oud-Zuid op een chique locatie.
Gedurende de oorlog biedt de bakkerij plaats aan onderduikers: er zijn verstopplekken onder een
bakkersoven en in een pilaar in de bakkerij (mondelinge mededeling Aenny Verhaak1.6.4.6.1.5.8.4.6 .)
Hij treedt op 17-02-1942 in het huwelijk met
Anna Maria (Aenny) Butzelaar, geboren 31-101914, Ze krijgen zes kinderen, vijf meisjes en één
jongen, allen in Amsterdam geboren.
Mathilde (Tilly) 1.6.4.6.1.5.8.4.1 Verhaak wordt 4-01-1943 geboren. 7-06-1962 slaagt ze voor de
kweekschool, zo laat de Volkskrant van die dag weten. Later wordt ze medisch analiste. Op 7-111968 trouwt ze met Paul van Banning (* 3-01-1940) en met hem krijgt ze drie zoons, Erwin, (*23-071972), Roland (* 16-12-1973) en Stephan (*26-05-1977) , allen in Haarlem geboren. De kinderen van
Erwin worden in Haarlem geboren, de kinderen van Roland en Stephan worden in Beverwijk
geboren.
Josephus1.6.4.6.1.5.8.4.2 (Hans) Verhaak wordt 14-05-1944 in Amsterdam geboren. Hij wordt
registeraccountant. Hij trouwt 22-03-1968 met Marja Blok (* 14-05-1945). Ze gaan naar Hilversum en
krijgen daar een dochter Linda Margaretha 1.6.4.6.1.5.8.4.2.1 (* 15-05-1973) en een zoon Vincent
Johannes1.6.4.6.1.5.8.4.2.2 (* 3-04-1976). Na zijn pensionering richt Hans het bedrijf RhinoHorn Benelux
op. Linda heeft na haar eindexamen een jaar bij haar oom Jos1.6.4.6.1.5.8.8 in Nairobi (zie hieronder, p.
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85) gewerkt in het ontwikkelingswerk. Daarna heeft ze psychologie gestudeerd. Ze is getrouwd met
Bart Schutz en heeft met hem drie kinderen. Ze is werkzaam als GZ-psycholoog. Vincent trouwt met
Andrea Lenis en krijgt twee kinderen, Esmee Sophie Verhaak (* 5-01-2009) en Arthur Simon Verhaak
( * 18-1-2012). In 2016 maakt hij reclame in de Amersfoortse editie van het AD voor de TomYang
BBQ die hij importeert. In 2018 neemt hij RhinoHorn Benelux van zijn vader over.
Truus1.6.4.6.1.5.8.4.3 is het derde kind van Eef en Aenny. Ze wordt 8-08-1945 geboren, in de maanden na
de bevrijding. 22-07-1963 krijgt ze haar getuigschrift van Katholieke huishoudschool Sancta Maria te
Amsterdam. Ze wordt administratief medewerkster op een reclame afdeling. Op 3 -05-1967 trouwt
ze met Frederik Janssen (* 12-03-1945). Ze krijgen twee dochters en een zoon.
Els 1.6.4.6.1.5.8.4.4 wordt 25-05-1947 geboren. Ze doet op 26-6-1965 eindexamen aan de St Pius MMS (De
Tijd-De Maasbode). Ze wordt balie-employé bij een luchtvaartmaatschappij en trouwt op 3-03-1976
met de Oostenrijker Leopold Triml (* 1-02-1938 in Wenen). Ze vestigen zich in Wenen. Haar vier
kinderen, allen dochters, komen daar ter wereld en trouwen met Oostenrijkers. Haar zeven
kleinkinderen wonen in Oostenrijk en Amerika.
José 1.6.4.6.1.5.8.4.5 is de vijfde in de rij en wordt 17-08-1949 geboren. Ze wordt verpleegkundige. Ze
trouwt op 1-03-1987 met Coenraad Hendrik Brouwer (* 1-6-1933) en krijgt twee kinderen, een zoon
en een dochter.
Anna M.C. Verhaak1.6.4.6.1.5.8.4.6, die zich naar haar moeder Aenny noemt wordt 22-1-1955 geboren. Ze
doet in de jaren ’70 – ’90 van zich spreken als theatermaker, onder andere optredend met
poppenspelers Feike Boschma en Hinderik de Groot. Dat is in zoverre wel bijzonder dat ikzelf als
jeugdig bezitter van de zogenaamde CJP54-pas in de jaren ’70 meerdere voorstellingen van beide
theatermakers gezien heb, o.a. tijdens z.g. CJP-weekenden in de Tilburgse en Eindhovense
schouwburg.
Op 21 -02-1981 overlijdt Eef Verhaak in Amstelveen. Aenny Butzelaar overlijdt 1-11-2002 in
Amsterdam. Ze liggen op de RK begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam begraven, samen met
broer Theo1.6.4.6.1.5.8.3 en diens vrouw Maria Brouwers en met zus Henriette Maria Cornelia1.6.4.6.1.5.8.5.
Ook Tilly († 9-07-2014), Truus († 9-05-2017) en José († 4-09-2016) zijn inmiddels overleden.
Henriette Maria Cornelia Verhaak1.6.4.6.1.5.8.5
Jet Verhaak wordt 17-04-1916 in Gouda geboren. Verhuist op twee jarige leeftijd naar Zaandam. Op
de foto die op pagina 79 onder het lemma van haar oudste broer Kees is afgedrukt kijkt ze, met een
grote strik op het hoofd een beetje van onderuit wat kritisch in de camera. Ze zal daar, gezien de
aanwezigheid van Alida (* 1923) en het nog ontbreken van Flip (* 1925) een jaar of acht zijn.
Er wordt niets meer van Jet Verhaak vernomen. Op 27 juli 1948 blijkt ze overleden. Onderstaand
gedachtenisprentje doet vermoeden dat ze aan een chronische ziekte leed
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Cultureel Jongeren Paspoort.
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Geertruida Francisca Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.6
De jongste dochter van Jef Verhaak en Anna Boumans komt op 12 -07 -1917 in Gouda ter wereld.
Geertruida wordt Truus genoemd. Net als haar oudere zusters blijft ze ongetrouwd.

Truus Verhaak

Pastorie Vierakker anno 2021 (PV: mei 2021)

Het archief van Jozef Verhaak1.6.4.6.1.5.10.8 bevat deze foto van haar met mededeling dat ze de laatste
dertien jaar van haar leven doorbracht als huishoudster van pastoor Kolkmann in Vierakker, een
gehucht ten zuiden van Zutphen met een enigszins monumentale St Willibrordus kerk. Daar zal
pastoor Kolkmann de scepter gezwaaid hebben. De kerk in kwestie werd in 2009 in een NCRV-actie
verkozen als mooiste kerk van de provincie Gelderland. In de Volkskrant van 13-12-2021 bericht Bert
Wagendorp in zijn column dat de kerk, samen met tien andere uit de 13 kerken tellende parochie van
de twaalf apostelen, gesloten gaat worden.
Truus Verhaak overlijdt 13-02-1980 in Vierakker.
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Josephus Johannes Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.8
Jos Verhaak komt 22-01-1922 als oudste zoon in het tweede huwelijk van Jef Verhaak en Antonia
Stallman te Zaandam ter wereld55. Na de lagere school en een jaar ULO ging Jos in navolging van zijn
vader werken in de confectie. In Amsterdam kwam hij in aanraking met het missiegenootschap van
Mill Hill. In november 1939 trad hij in bij de broederopleiding op Oud Vrijland bij Arnhem. Hij heette
nu broeder Bernardinus. Op 11 februari 1940 kreeg hij de toog gevolgd door de tijdelijke Eed in 1942
en de eeuwige Eed in Tilburg op 11-02-1947.
Op 1 september 1955 kreeg hij een benoeming voor de Missie van Oeganda. Hij werkte in de
missieposten van Nsambia (Kampala), Nyenga-Seminary, in Kiyenge en Namiliyango College. In 1968
werkte hij in Mbale College (Tororo). Na zijn verblijf in Oeganda ging Jos in 1978 vanwege de
politieke situatie naar Kenya waar hij secretaris werd van de bisschop in Kakamega. In 1984
verhuisde hij naar Nairobi.

Op 24 april 1997 keerde hij vanwege gezondheidsredenen voorgoed terug
naar Nederland. De laatste jaren bracht hij door in Oud Vrijland. Jos overleed
op 5 april 2005 in Missiehuis Vrijland te Oosterbeek.

Alida Josephina Philippina Verhaak1.6.4.6.1.5.8.9
Alida Josephina Philippina of Lyda Verhaak was het tweede kind uit het huwelijk van Jef Verhaak en
Antonia Stallman. Ze werd in Zaandam geboren op 14-11-1923. Ook Lyda bleef ongehuwd, hetgeen
toegeschreven zal moeten worden aan beperkingen die maakten dat ze altijd onder begeleiding
gewoond heeft. Beperkingen die haar blijkbaar niet onderuit haalden, gezien bijgaande tekst op het
nagedachtenis prentje bij haar overlijden. Lyda overleed 16-06-1995 in Tilburg.
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Jos Verhaaks CV is overgenomen van het in memoriam dat zijn broer Philip C M Verhaak 1.6.4.6.1.5.8.10 bij zijn
overlijden 6 april 2005 publiceerde.
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Philippus Cornelis Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.8.10
Omtrent de laatste telg uit het tiental van Jef Verhaak is weer niet zoveel te berichten. Philippus
Cornelis Maria (Flip) Verhaak wordt geboren op 12-09-1925 in Zaandam. Op 14 mei 1947 treedt hij in
het huwelijk met Adriana Grau, geboren 18-10-1924. Ze krijgen twee kinderen, een jongen en een
meisje. In het testament van tante Marie1.6.4.6.1.5.6 in 1962 wordt hij “magazijnbediende” genoemd.
Op een gegeven moment verhuizen ze naar Zoetermeer waar o.a. een bakkerij en een stomerij
worden geëxploiteerd. Flips nichtje Aenny1.6.4.6.1.5.8.4.6 herinnert zich dat ze wel logeerde in Den Haag
en dan samen met haar neefje Robert in een Palthewagentje naar het strand werd vervoerd.
Flip Verhaak overlijdt in Zoetermeer op 7-11-2006, anderhalf jaar nadat hij de necrologie van zijn
oudere broer Jos heeft verzorgd. Op de overlijdenskaart blijkt zijn dochter inmiddels met man en
twee kinderen in Portugal te wonen.
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Van de kant van Frans1.6.4.6.1.5.9
Het gezin van Frans Verhaak werd gesticht in Dordrecht. Het verhuisde van Dordrecht naar
Roosendaal en dan naar Breda. Op het gezin van zijn jongste broer Kees na was het gezin van Frans
het kleinst in omvang van alle volwassen zonen van Cornelis Hubertus J Verhaak1.6.4.6.1.5 en Henriette
van der Marck. Twee van de drie zonen van Frans blijven in of rond Breda hangen, de derde vestigt
zich als huisarts in Drunen, ook in Noord-Brabant, 40 km van Breda. Sommige van Frans
kleinkinderen zullen zich in Breda en Drunen blijven ophouden, maar de meesten zullen zich
verplaatsen naar Utrecht en Amsterdam, met een uitbijter in Taipei (C)
Cornelis Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.1
De oudste zoon van Frans wordt op 29-10-1915 in Dordrecht geboren. Op 21-07-1932 laat De
Grondwet weten dat hij over is naar de vierde klas van het gymnasium. De volgende berichten
duiden op een priesterroeping. Op 20-12-1941 is hij assistent op de uitvaart van heeroom Philippus
die in Lage Vuursche wordt begraven.
Op 30 mei 1942 wordt hij tot priester gewijd, ter gelegenheid
waarvan zijn broer Frans bijgaande prent ontwerpt.
Op 9-06-1942 draagt hij zijn plechtige eerste mis op waarbij o.a.
heerneef pastoor J.H.M.S. van der Marck als presbyter optreedt.
Bijgaand plaatje bij die gelegenheid is door broer Frans1.6.4.6.1.5.9.2
ontworpen
Hij blijft altijd omzwervingen rond Roosendaal maken: is kapelaan
te Wouw en te Fijnaart.
Op 30 mei 1965 wordt zijn 25 priesterjubileum gememoreerd in
De Tijd. Hij is dan al ernstig ziek. Op 26-07-1967 overlijdt hij te
Etten-Leur.
Franciscus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2
Frans Verhaak wordt 12-10-1918 in Dordrecht geboren als de tweede zoon van Frans
Verhaak1.6.4.6.1.5.9 en Nelly Baks. Frans voorbestemming om beeldend kunstenaar te worden uit zich al
in De Maasbode van 3-04-1925, wanneer hij een groot blik toffees wint als winnaar van Thorne’s
kleurwedstrijd. De jeugdige artiest is dan nog geen zeven jaar oud. Elf jaar later krijgt hij eervolle
vermelding in de Grondwet van 27-11 1937 voor zijn revue-tekeningen ter gelegenheid van de Revue
“Ge liegt toch zeker?”, uitgevoerd ter leniging van de lasten der armen in Roosendaal.
Hij volgt in de periode waarin hij wacht op een oproep voor militaire dienst, korte tijd lessen in
tekenen en boetseren aan het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen (1936). In de meidagen van
1940 is hij als dienstplichtige gelegerd aan het Kornwerderzand. Na de demobilisatie duikt hij onder.
Kort na de bevrijding werkt Frans Verhaak enige tijd op het atelier van de Vlaming Albert Termote in
Voorburg en verblijft hij enkele maanden op de kunstacademie in Rotterdam. Op de academie maakt
Verhaak studie naar levend model en modelleert hij portretten. Desondanks beschouwt Verhaak
zichzelf voornamelijk autodidact.56
Op 31-05-1949 trouwt hij in Breda met Maria Johanna Adriana (Riet) Roks, geboren 1-05-1923.
Tussen 1950 en 1957 worden in Breda vijf kinderen geboren, drie jongens, twee meisjes:
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Deze alinea’s zijn overgenomen van de website www.Fransverhaak.nl
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•
•
•
•

•

Petronella Ludovica Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2.1, 21-11-1950 (Els).
Giljam Frans Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2.2, 23-03-1952.
Maarten Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2.3, 8-08-1953.
Paulien Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2.4, 20-06-1955. Paulien zal aanhaken bij de familietraditie en als 8jarige een transistorradio winnen met een opstelwedstrijd van De Tijd – De Maasbode (2412-1963).
Wilbert Martinus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.2.5, 24-05-1957.

Frans vestigt zich in Breda en woont de eerste jaren in bij zijn ouders, na de dood van zijn vader in
1954 bij zijn moeder aan de Baronielaan. Hij werkt daar sinds 1950 als zelfstandig kunstenaar. In de
beginperiode van zijn ontwikkeling wordt zijn werk bepaald door religieuze opdrachten. In de jaren
’50 participeert hij in groepstentoonstellingen in Sonsbeek, Arnhem 1952, in Tate Gallery, London
1952, Contour, Prinsenhof Delft, 1953 , Brabantse schilders, beeldhouwers, grafici, Stedelijk Van
Abbe Museum, Eindhoven 1954, 'Biënnale Christlicher Kunst der Gegenwart', Salzburg (A) 1958 (ook
in 1964), 'l'Art Sacré Moderne', Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1962, De Beyerd, Breda,
1962, 'l'Art religieux contemporain', Musée d'Art Moderne, Paris (F), 1962, 'Religieuze kunst na 1952
in Noord-Brabant', Museum voor Religieuze Kunst, Uden 1962.57
In het kader van de familiale banden is het aardig om te vermelden
dat in het Vrije Volk van 14-11-1953 werd bericht dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant besloten hebben vijf werken uit de
inzendingen voor de provinciale prijs voor schone kunsten aan te
kopen: een beeldhouwwerk van mijn oom Frans en een schilderij
van de oom van mijn vrouw, Jet Derks, Kees Bastiaans. Wanneer hij
in 1958 in museum Het Prinsenhof te Delft exposeert op een
tentoonstelling gewijd aan nieuwe religieuze kunst, wordt een
bronzen beeldje, voorstellend St Anna te Drieën, gestolen.
Gedurende de hele maand maart 1958 staan Friese Koerier, Nieuw
Tilburgs Dagblad, Algemeen Handelsblad, Het Vrije Volk, het
Nieuwsblad van het Zuiden, het Vaderland, de Volkskrant, De Tijd,
het Overijssels Dagblad en de Leeuwarder Courant en vast nog meer
er vol van.
Brons, 1954, 19cm
In de jaren vijftig treffen we in meerdere kranten lovende recensies van zijn werk aan, o.a. op de
tentoonstelling Contour in Delft in 1959. Het tij keert zich en op 23 – 12 – 1971 wijdt Frans Duister
een paginagroot artikel in De Tijd aan “Een tweede beeldstorm of het godsbeeld van morgen. Het
verdwijnen van de gewijde en kerkelijke kunst”. Met de razendsnel voortschrijdende ontkerkelijking
verdwijnen ook de religieuze gebouwen en bijbehorende kunstuitingen. Onder de hele reeks
kunstenaars die droog kwamen te staan, Joep Nicholas, Hendrik Wiegersma, Charles Eyck, Mari
Andriessen, Gene Eggen, ook Frans Verhaak. We zien hem in de jaren ’60 overstappen naar meer
abstracte plastieken en nog later naar abstracte schilderijen.
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De website www.Fransverhaak.nl biedt een mooi overzicht van zijn gehele oeuvre.
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Acryl op papier. 1976. 22 x 29 cm
Meerdere kinderen van Frans komen ook in de beeldende kunst terecht, Maarten en Wilbert als
uitvoerend kunstenaar, Els als conservator bij het prentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam
en Paulien als echtgenote van Chi Man Lai, gerenommeerd beeldend kunstenaar uit Taiwan.
Chi Man Lai exposeert in november-december 1983 in Galerie Segeren in Breda. Dankzij deze
schoonzoon exposeert Frans in Cherng Piin Galery in Taipei in 1996. Zoon Giljam gaf de creativiteit
een iets andere wending en is landschapsarchitect geworden.
Frans’ zoon Maarten zal in de jaren ’80 furore maken als beeldend kunstenaar in Amsterdam, met
meerdere spraakmakende tentoonstellingen. Waar zijn vader met religieuze kunst begon en eindigde
met abstract schilderen en grafisch werk is zijn werk hyperrealistisch. Maarten Verhaak heeft een
klassieke schildersopleiding gehad. Nadat hij van 1972 tot 1976 de Academie in Tilburg bezocht, ging
hij een jaar naar de Accademia di Belle Arti in Florence en aan het eind van de jaren zeventig
vervolgens één jaar naar de Akademia Sztuck Pieknych in Warschau. Eind jaren tachtig neemt hij het
besluit om fotorealistisch te werken

VW, 1993/94, acrylic on canvas, 180 x 150 cm,

Maarten overlijdt 12-12-2016 in Amsterdam.
95

Frans overlijdt op 22-04-1998 op 79-jarige leeftijd in Breda. Zijn vrouw Riet overlijdt op 7-09-2016 op
93-jarige leeftijd, ook in Breda.
Henricus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.3
Mijn vader, Harry Verhaak, wordt op 7-07-1923 als derde zoon van Frans Verhaak en Nelly Baks in
Dordrecht geboren. Als amper driejarige verhuist hij met de familie naar Roosendaal waar hij zijn
lagere- en middelbareschooltijd zal doorbrengen. Hij deed blijkbaar niet onder voor zijn kunstzinnige
broer Frans want als achtjarige wint hij op Sinterklaasavond met een kleurwedstrijd een “doos Spel
met Grauwtjes staart” in een door De Grondwet uitgeschreven kleurwedstrijd (5-12-1931). Op zijn
14e wint hij opnieuw een (7e) prijs, nu op de 29e Nederlandse Philatelistendag. Jawel, vader spaarde
postzegels. En bezocht de HBS, het Norbertuslyceum te Roosendaal, waarvan de overgang jaarlijks
plichtsgetrouw in De Grondwet werd vermeld. Harry was een verdienstelijk pianist. De Grondwet van
13-09-1941 doet verslag van
“een muziekavond van de jong-studenten vereeniging Pius XI waarop Harry Verhaak en Jan Gielen een uitbreid
programma op de vleugel ten gehore brengen: Een quatre-mains van Beethoven (Grand Septuor), werken van
Haydn, Mozart, Schubert, Grieg en Rachmaninov, en walsen van Chopin. De sonate pathétique vormde de
afsluiting van de muziekavond “welke onder ademlooze stilte werd beluisterd”.

Op 7-05-1942 slaagt hij voor zijn eindexamen.
Studeren kan niet in de oorlog. Hij doet een jaar HTS in Dordrecht, zit voor de rest van de oorlog thuis
ondergedoken. Ik heb begrepen dat hij veel piano speelde en Russische literatuur las.
In een publicatie “Historisch Weten en Vergeten” haalt Harry’s medeleerling Sjef Teuns
herinneringen op aan de tweede wereldoorlog en de uitloop ervan. Hij memoreert hierbij hoe hij en
Harry in juni 1945 liftend naar Utrecht trekken, waar ze examen moesten doen voor de medische
studie. Ze slagen beiden voor het tweede jaar. “Harry, mijn vriend, was van gegoeden huize en kon
zich ter plaatse als tweedejaars student in laten schrijven”. Ze komen samen op kamers terecht,
worden lid van de RK studentenvereniging Veritas en worden lid van dezelfde jaarclub, Megaron.
Op Veritas, waar in september 1945 vijf jaargangen studenten samenstromen, komt de 22-jarige
Harry Verhaak de 17-jarige Kitty Akveld tegen, een studente geschiedenis uit Utrecht. Catharina
Theresia Maria Akveld is de dochter van Antonius Casparus Akveld (1983-1959), conrector aan het
Bonifatius lyceum te Utrecht en Elisabeth Maria (Bep) Middendorp (1894 – 1987). Toon Akveld heeft
MO-akten Aardrijkskunde en Geschiedenis. Toon en Bep zijn beiden geboren en getogen op
Katendrecht aan de zuidoever van de Nieuwe Maas in Rotterdam.
In de loop van hun studie komt het tot een
verloving en op 5-06-1951 zien ze kans op
dezelfde dag doctoraalexamen
geschiedenis en artsexamen te doen.

Op 14-07-1951 treden ze in Utrecht in het
huwelijk.
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Harry moet vervolgens zijn dienstplicht vervullen, hetgeen hij doet bij de keuringsdienst in
’s-Hertogenbosch. Kitty woont bij haar ouders in Utrecht in, waar ook Harry zijn verlof kan
doorbrengen. Het gebruik van deze faciliteit leidt op 30-04-1952 tot mijn geboorte. Als Petrus
Franciscus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.9.3.1 kom ik in Utrecht ter wereld op Stadhouderslaan 100. Ik ben
vernoemd naar mijn vaders ouders, Petronella Baks en Frans Verhaak.
Na zijn diensttijd neemt Harry een aantal malen gedurende een week of zes waar, o.a. in Beneden
Leeuwen en in Spaarndam. Over de laatste waarneemplaats heeft mijn moeder me vaak verteld hoe
zij hem daar opzocht, mij, enige maanden oud, in een reiswieg met de trein meenemend.
Vanuit zijn standplaats in ’s-Hertogenbosch is hem gewezen op het nabij in de Langstraat gelegen
Drunen, een dorp met vierduizend inwoners, één huisarts en een groeiende industrie, dus met
expansiemogelijkheden. Op 1-03-1953 begint hij een vrije vestiging als huisarts wat hij combineert
met een baan als bedrijfsarts bij het bedrijf in opkomst, LIPS. Hij bouwt op de Wolfshoek in het
kerkdorp Elshout een praktijkwoning waarheen Kitty en Peter verhuizen.
Op 20-06-1954 wordt een tweede kind, Paulus Antonius Johannes Maria1.6.4.6.1.5.9.3.2, Paul Verhaak
geboren. De vernoeming wordt al zwakker. Paulus komt out of the blue, Antonius is moeders vader
en Johannes zal oom Jan, moeders oudste broer zijn, die als peter optrad bij de doop.
Er volgen nog drie kinderen:
•

•
•

Lucas Henricus Franciscus Maria1.6.4.6.1.5.9.3.3 wordt op 10-03-1957 geboren. Ook Luc werd
blijkbaar een mooie naam gevonden. Franciscus zal oom Frans geweest zijn, want oom Frans
en tante Riet waren zijn peter en meter
Elisabeth Antoinette Margaretha Maria1.6.4.6.1.5.9.3.4, Lilian die op 25-4 1958 geboren wordt.
Vernoemd naar “oma uit Utrecht”, en vast ook naar opa uit Utrecht.
Derkjan Antoine Philippe Marie1.6.4.6.1.5.9.3.5, Derkjan die op 26-06-1961 geboren werd, kreeg
ineens Franse namen. Was deftige mode in die tijd? Antoine kan zijn peter, oom Ton, de
jongste broer van moeder geweest zijn. Van Philippe is mij altijd verteld dat het Filips de
Goede betreft, omdat Derk in Dijon verwekt zou zijn op de vakantie in september 1960.

Drunen groeit tussen 1953 en 1970 van vierduizend naar meer dan twaalfduizend inwoners en de
praktijk van Harry heeft snel volwassen vormen aangenomen. Zowel Harry als Kitty bekleden
maatschappelijke functies in het dorp, Harry als drijvende kracht achter het bestuur van het
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bejaardenhuis van Drunen-Heusden, Kitty decennia lang het Katholieke Vrouwengilde bestierend en
in de jaren ‘70 en ‘80 bestuurslid van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de katholieke
onderwijskoepel in Brabant. Als historica is ze jarenlang gecommitteerde bij middelbare school
eindexamens. Hiervoor moet ze naar een instructiebijeenkomst in Eindhoven, waar een presentielijst
wordt voorgelezen. Ze meldt zich als mevrouw Verhaak waarbij ze concurrentie krijgt van een andere
mevrouw Verhaak. Een van de twee schijnt gereageerd te hebben “ik ben de echtgenote van Harry
Verhaak”, waarop de ander antwoordde: “ik ook”. Blijken zowel mevrouw Verhaak-Akveld,
echtgenote van Harry Verhaak1.6.4.6.1.5.9.3 als mevrouw Verhaak-Stockmann, echtgenote van diens
neef Harrie Verhaak1.6.4.6.1.5.10.3 met een doctoraal Duitse letterkunde, in de zaal te zitten.
In de jaren ‘70 ontpopt Harry zich ook als enthousiast uitvoerder van barokmuziek. Samen met een
zevental begaafde amateurs legt hij zich toe op een repertoire van barokmuziek (Bach, Scarlatti,
Telemann, Couperin), met een ensemble dat blazers en strijkers bevat, waarbij hij zelf op klavecimbel
een centrale rol speelt. Klavecimbels die hij overigens zelf bouwt.
Tussen 1970 en 1980 trekken de kinderen weg uit Drunen.
Peter1.6.4.6.1.5.9.3.1 komt in Utrecht terecht waar hij psychologie heeft gestudeerd. Hij zal zijn werkzame
leven wijden aan onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg, met name de geestelijke
gezondheidszorg in de huisartspraktijk. Het beroep van zijn vader als object van onderzoek. Hij
promoveert in 1986 op een onderzoek naar arts-patiënt communicatie in de huisartspraktijk
(“Interpretatie en behandeling van psychische problemen in de huisartspraktijk”).
Er waren in de tijd van mijn onderzoek grote verschillen tussen huisartsen in het duiden van
klachten van patiënten als “psychisch” en het behandelen van deze klachten vanuit die context. Ik
probeerde uit te zoeken in hoeverre die verschillen toegeschreven konden worden aan de normen
en opvattingen van de huisarts, aan de verwachtingen van de patiënt of aan de manier waarop
huisarts en patiënt met elkaar communiceerden. Ik bestudeerde 1500 op videoband opgenomen
consulten van huisartsen en patiënten, waarbij ik van tevoren met vragenlijsten had gemeten
welke verwachtingen huisarts en patiënt van dat consult hadden.
Artsen die veel overleggen met de patiënt, nieuwe onderwerpen aansnijden, en empathisch zijn
blijken vaker klachten in een niet-somatische context te duiden en daarop ook zijn behandeling in
te stellen.
De premisse van mijn promotieonderzoek, dat psychische klachten geen door de natuur gegeven
grootheden zijn (zoals Covid-19) maar op interpretaties van de beoordelaar berusten, is een rode
lijn door mijn hele academische carrière gebleven.
Peter gaat na zijn studententijd in Utrecht in een woongroep wonen, met negen vrienden en
vriendinnen uit die studententijd. Er worden zes kinderen geboren in deze woongroep, die in 1989
zijn “koperen bruiloft” viert. Een van de leden, Guy Hermans, overlijdt op 26-09-1991 en Peter krijgt
het jaar daarop een relatie met diens weduwe, Jet Derks. Guy en Jet hadden drie kinderen, Joris Frits
(* 25-09-1977), Lotte Lieve (* 1-02-1980) en Ward Gerben (* 12-09-1987), die later de basis van het
gezin van Peter en Jet vormen.
Paul1.6.4.6.1.5.9.3.2 gaat in Nijmegen medicijnen studeren. Hij trouwt op 22-03-1985 met Cornelia
Maartje (Lia) Noordzij (* 5-04-1955 in Ede). Paul vestigt zich in Drunen als huisarts, in eerste instantie
in een maatschap met Harry. Paul en Lia krijgen twee kinderen: Tim Verhaak (* 14-05-1988) en Eline
(* 15-01-1991).
Paul ontfermt zich over de kist met uit de Tijd uitgeknipte Bommelverhalen van eind 50-er en 60-er
jaren. Hij wordt een fanatiek verzamelaar van alles wat er aan werk van Marten Toonder in druk
verschijnt, en ontwikkelt zich tot een expert als het gaat om feitenkennis over de z.g. Bommelsaga.
Dit materialiseert zich in het encyclopedische werk: De Bommelparade (uitgeverij Cliché, Maarssen),
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waarin ieder van de 1450 karakters die ooit ergens in een Bommelverhaal zijn verschenen worden
afgebeeld, met een kort lemma over het karakter, inclusief plaats van eerste optreden. Op grond van
de aldus ontwikkelde expertise verzorgde Paul samen met Eric Können tweewekelijks een column in
het journalistenblad Argus (vernoemd naar de journalist Argus uit de Bommelsaga). Deze zijn
gepubliceerd in Argus, de biografie (uitgeverij De Republiek). Nu begrijpt u wat ik bedoel!(Pas
Producties, Drunen) is Pauls huidige project, een soort filologische exercitie waarin de ontwikkeling
van alle 177 Bommelverhalen van krantenstrip naar reuzenpocket naar opname in de integrale
uitgave voor uitgeverij Panda wordt uitgevlooid.
Luc1.6.4.6.1.5.9.3.3 studeert geschiedenis in Utrecht, is enige tijd actief binnen de theaterwereld en wordt
productontwikkelaar bij het UWV. In zijn theatrale periode speelt hij bij theatergroep Piek in een
aantal producties (Fassbinders Katzelmacher, Haye van der Heydens Voor Vorstin en Vaderland,
meer of minder welwillend besproken in De Telegraaf (15-01-1982 “Theatergroep Piek zonder
verrassing”. Luc trouwt met Joke Baas (* 4-03-1955 in De Meern) in Utrecht, waar hun zoon Elmer
wordt geboren op 27-05-1988. Op 9-04-1990 wordt hun tweede zoon Jasper geboren. Ze verhuizen
daarna naar Dalfsen (O) om in 1991 terug te keren naar De Meern waar hun derde zoon Derkjan
wordt geboren op 23-05-1994.
Lilian1.6.4.6.1.5.9.3.4 gaat ook in Utrecht studeren, na een kandidaats Nederlands studeert ze af in
“Theaterwetenschappen” binnen deze faculteit. Ze wordt werkzaam bij het Nederlands instituut voor
kunsteducatie (LOKV) in Utrecht waar ze in de jaren ’80 en ’90 werkt. Dan volgt ze een opleiding tot
hovenier en is vanaf 2001 werkzaam in een zelfstandig hoveniersbedrijf. Sinds 1993 woont Lilian
samen met Frans Soeterbroek (* 4-07-1956 in Pijnacker)
Derkjan1.6.4.6.1.5.9.3.5 is ongetwijfeld mijn broer met de meeste verhuisbewegingen. Hij gaat in 1978
studeren aan de bosbouwschool in Velp. Na zijn afstuderen zet hij het studeren voort aan de
Universiteit van Amsterdam waar hij afstudeert als planoloog. In 1988 verhuist hij Groningen, in 1990
naar Maastricht, werkzaam bij de provincie Limburg, daarna naar Arnhem (werkzaam bij Haskoning)
en Rotterdam. Op 7-11-2002 trouwt hij met Denise Kruit (*1973 in Leidschendam) en gaat met haar
in Breda wonen. Hier worden Sebastiaan Eric (Bas, * 1-04-2003) en Florence Nicolette (Floor, * 2709-2005) geboren.
Op 29-04-1994 krijgt Kitty een koninklijke onderscheiding.
Harry blijft tot 1988 werkzaam in de huisartspraktijk, waarna hij met pensioen gaat. Helaas blijven
vanaf dat moment hartproblemen hem parten spelen. Op 22-04-1996 worden ze hem fataal en
overlijdt hij, in de wachtkamer van de cardioloog in ’s-Hertogenbosch. Kitty blijft achter in het huis
met de grote tuin aan de Wolfshoek. Ze overleeft hem tot 15-06-2006.
Ze maken niet meer mee dat Peter de laatste tien jaar van zijn werkzame leven doorbrengt als
bijzonder hoogleraar in de huisartsgeneeskunde, met name de GGZ in de huisartspraktijk, in
Groningen, dat de naam Verhaak verder wordt doorgegeven door Lucs zoon Elmer1.6.4.6.1.5.9.3.3.1 die,
13-05-2020 getrouwd zijnde met Nina Jongkind (* 1-10-1984) op 7-07-2020, Harry’s verjaardag, zijn
eerste dochter Laure Verhaak geboren ziet worden, en dat hun kleindochter Eline1.6.4.6.1.5.9.3.2.2 dochter
van Paul en Lia, promoveert als psychologe in Tilburg op het proefschrift “Cognition and radiation
study A; Cognitive functioning, health-related quality of life, and fatigue in patients with 1 to 10 brain
metastases before and after Gamma Knife radiosurgery”.
Mensen met hersenmetastasen kunnen tegenwoordig op een meer specifieke wijze bestraald
worden dan een gehele hersenbestraling. Onderzocht werd wat de kwaliteit van leven was bij
patiënten die met een meer specifieke bestraling behandeld werden, voor en na de bestraling.
Kwaliteit van leven en vermoeidheid verbeterden of bleven stabiel na een specifiek gerichte
Gamma Knife radiochirurgie.
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Van de kant van Antoon1.6.4.6.1.5.10

Staand van links naar rechts: Flip, Antoon, Harrie, Trees, Jozef, Kees, Christine
Zittend van links naar rechts: Ria, Willem, Ans, Christine van Haaren
Antoon sterft in 1934 in Grave en laat een weduwe, Christine van Haaren, met tien kinderen achter.
Gesteund door heeroom Willem van Haaren en de familie van der Marck kon Christine de drukkerij
en de winkel gaande houden, met behulp van oudste zoon Kees1.6.4.6.1.5.10.1, die van het seminarie
terug naar Grave kwam en dochter Ria1.6.4.6.1.5.10.2, die boekhouding ging bestieren. 13-jarige
Ans1.6.4.6.1.5.10.4 moest in het huishouden meewerken. Het is voor mij nog een open vraag hoe dit in
goede harmonie is voltrokken met Henriette van de Marck en haar dochters Marie en Cor, die de
winkel toch ook bestierden.
Het gezin van Christine was gedurende de oorlog nog geheel in Grave gesitueerd en maakte daar een
enerverende tijd door. Bij het uitbreken van de oorlog was Grave te gevaarlijk, omdat de
Maasbruggen een mogelijk doel voor bombardementen was. Moeder Christine ondernam met de
meeste kinderen (Ans zat op kostschool in Culemborg, Trees in Bergen op Zoom) op de fiets in een
lange stoet van Gravenaren de vlucht naar Nuland. De fiets van Jozef begeeft het en hij moet
achterop bij een ander. Er moest in greppels geschuild worden voor overvliegende Stuka’s.58 , ze
belandden bij familie in Vinkel. Na terugkeer raken meerdere gezinsleden vergaand betrokken bij het
verzet.
De nakomelingen van Antoon blijven lang op Grave gericht. Velen van hen zullen rond Grave en
Nijmegen blijven wonen, daarbuiten raken gezinnen in Heusden en Eindhoven gesetteld. De grootste
globetrotter zal Harrie1.6.4.6.1.5.10.3 blijken, die vanuit Nijmegen in Vaals, Heerlen, Leiden, Maastricht,
dan helemaal in Beetsterzwaag en vervolgens weer in Maastricht verzeild raakt.
Cornelis Henricus Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.10.1
Kees Verhaak wordt 10-03-1918 in Grave geboren als de oudste zoon van Antoon Verhaak en
Christien van Haaren. Hij is zestien wanneer zijn vader sterft en zit op dat moment op het seminarie.
Hij keert terug naar Grave en gaat het drukkersvak in Nijmegen leren.

58

Mariëtte Pasteels1.6.4.6.1.5.10.2.2 heeft onder haar familieleden in 2005-2007 verhalen verzameld over hun
oorlogsherinneringen.
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Gedurende de oorlog was Kees, evenals zijn andere broers en zussen, actief in het verzet. Zijn zus
Ans1.6.4.6.1.5.10.4 spreekt in haar herinneringen uit 2005/2006 van het regelen van onderduikadressen
voor Joden. Aan het eind van de oorlog is Kees de hoofdredacteur van de Graafsche Courant. “Tanks
rijden naar de overwinning!” kopt deze op 6-04-1945.
Op 3-09-1946 trouwt Kees met Maria Gertrudis Arnoldina (Mia) Bos (* 25-10-1919), afkomstig uit
Grubbenvorst uit een gezin met negen kinderen. Tussen 1947 en 1955 krijgen ze vier kinderen, die
allen in Grave worden geboren.
•

•

•

•

Antoon C.M. Verhaak (* 13-8-1947) haalt in 1972 cum laude zijn doctoraal scheikunde, zoals
de NRC van 3-08-1972 meldt. Hij trouwt met Anita van Doorn (*13-08-1947) en krijgt drie
zoons.
Roos Verhaak (*29-9-1948) krijgt een relatie met Louis de Vos (1935-2004). Roos Verhaak
komt in 2019 in het nieuws als woordvoerder van de actiegroep “Handen af van het Wijchens
meer” dat ageerde tegen bouwactiviteiten rond een natuurgebied
Stan Verhaak (* 14-5-1950) zal later de drukkerij overnemen. Hij trouwt met Karin Kersten
(*22-08-1955) die na een 35-jarige carrière als journalist boeken gaat schrijven. Ze heeft een
viertal titels op haar naam staan. Ze krijgen twee kinderen. Hun dochter zal de drukkerij nog
even voortzetten maar verkoopt de bladen en drukkerij in 2012. De drukkerij was het jaar
daarvoor precies 100 jaar in handen van Verhaken.
Adriaan Verhaak (*2-06-1956), roepnaam Jaan, was getrouwd met Hedwig Koelman
(* 6 -6-1963 - † 21–07-2004). Ze kregen samen twee kinderen. Jaan is historicus.

Kees was volgens het levensbericht van Antoon Verhaak dat heeroom Willem van Haaren in 1994
optekende, goed in Grieks en Latijn toen hij in 1934 abrupt van het seminarie werd afgehaald om een
drukkersopleiding te volgen. Blijkbaar heeft hij na de tweede wereldoorlog academische ambities
weer opgepakt. Op 2-04-1955 lezen we in het Algemeen Handelsblad dat hij het doctoraal rechten
aan de Nijmeegse universiteit heeft behaald59. Hij schijnt later nog ambities gehad te hebben om een
proefschrift aan de journalistiek in Afrika te wijden.
Kees Verhaak moet in de vijftiger jaren al een man van gewicht in de katholieke wereld zijn, want hij
wordt op 25-04-1964 tot ridder van het H. Graf geslagen in de Utrechtse kathedraal (De Tijd). In april
1968 is hij lid van de Bossche delegatie op het Pastoraal Concilie waarin hij een plan aankondigt om
de schone woorden over ontwikkelingswerk om te zetten in een concilie-initiatief tot daden (Friesche
Courant 9-04-1968).
Hij is actief in de Internationale Katholieke Persunie (UCIP), waarbinnen hij zich op het
Wereldcongres in Luxemburg beijvert voor ontwikkelingswerk op het gebied van de pers (De Tijd 907-1971). In de Tijd van 26-08-1974 geeft hij een uitgebreid interview over de vrije katholieke pers en
het nauwelijks bestaan van kranten in Afrika. Hij is dan voorzitter van de derde wereldgroep binnen
de UCIP die op dat moment in Buenos Aires haar tiende congres heeft.
Op 2-10-1983 overlijdt Kees Verhaak, een half jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. 28-06-2017 overlijdt Mia Bos, die haar man bijna 34 jaar overleefd heeft.
Maria Philippa Christina Verhaak1.6.4.6.1.5.10.2
Ria Verhaak wordt als het tweede kind van Antoon en Christine op 25-05-1919 geboren in Grave. Ze
is 15 als haar vader sterft en komt terug van de kweekschool in Mook om de boekhouding van de
winkel en drukkerij over te nemen.
Ook Ria was in de oorlogsjaren actief in het verzet. Haar jongere zusje Ans herinnert zich dat Ria haar
59

Volgens zijn nicht Chris1.6.4.6.1.5.10.8.1 studeerde hij af als Cultureel Antropoloog.
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na het avondeten mee uit wandelen nam en dat ze ineens langs de Maas roeislagen in het water
hoorde. Drie jongens stapten uit een bootje en klommen de dijk op. Zwijgend liepen ze met deze
jongens terug, en op de hoek van de Rogstraat, het ouderlijk huis, zei Ria dat Ans nu wel naar huis
kon gaan. Dit herhaalde zich een keer of twee, drie. In de dagen na de bevrijding van Nijmegen,
september 1944, werd Ria’s verloofde, Gerard Vekemans door granaten getroffen op de brug van de
St Annastraat. Hij overleed enige dagen later.
Ria volgt na de oorlog een opleiding tot maatschappelijk werkster in Vught. Ze is daar ook actief in de
padvinderij, bij de welpen als Bagheera. Ferd Pasteels (25-04-1920 geboren als zoon van Belgische
WO-I-vluchtelingen) komt begin 50-er jaren als padvindersleider met een groep moeilijk opvoedbare
jongens in Vught in contact met haar en valt bij de eerste aanblik voor haar. Ria is eerst affectiefneutraal, maar de aanhouder wint en binnen enige maanden komt hij kennis maken met moeder
Christine van Haaren. Ze trouwen op 22 -6-1953 en vestigen zich in Eindhoven waar twee kinderen
worden geboren.
•
•

Leon Antoine Mathieu Marie wordt 21-09-1954 geboren. Hij trouwt op 6-10-1979 met Hetty
Kerckhoffs (*13-12-1955) en vestigt zich in België. Daar krijgen ze vier kinderen.
Maria Christine Florentine Catharina (Mariëtte) wordt op 23-01-1960 geboren. Na een studie
Italiaanse taal- en letterkunde vindt ze een baan in de ICT. Op 10-08-1995 registreert ze haar
samenleven met Christina Judith Maria de Pundert (* 18-06-1959). Samen krijgen ze twee
kinderen.

Ferd Pasteels neemt de import/export chocolaterie zaak van zijn vader over. Hij heeft zich in latere
jaren uitgebreid met de stamboom van de familie Verhaak bezig gehouden. Zijn archief heeft hij
overgedragen aan zijn zwager Jozef, het “archief van Jozef Verhaak” dat herhaaldelijk in deze
geschiedschrijving ter sprake komt.
Ria overlijdt op 7-1-2005 in Eindhoven. Ferd viert op 25-4-2020 zijn honderdste verjaardag, thuis aan
de Perseuslaan in Eindhoven, waarbij hij midden in “Coronatijd” uitgebreid door de buurt, waarin hij
als ‘tweede burgemeester van Eindhoven’ gekend is, werd gefêteerd.

Ferds status in de
buurt moge blijken
uit de “omdoop” van
het Novapad tot het
Ferd Pasteelsplein
met op de
achtergrond de
woning van de dan
101-jarige. Hij wordt
nader betiteld als de
oervader Pefinocra,
naar ik aanneem een
acronym voor
Perseuslaan,
Firmamentenlaan,
Novapad, Craterlaan.
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Henricus Johannes Wilhelmus Verhaak1.6.4.6.1.5.10.3
Harrie Verhaak wordt geboren op 23-11-1920. Hij staat in 1933 geregistreerd bij het kleinseminarie
Beekvliet. In 1940 slaagt hij voor het gymnasium alfa aan het St Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Na
zijn eindexamen gaat hij klassieke talen studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1943
wordt hij tijdens een razzia op station Nijmegen opgepakt en naar Wolfsburg, Duitsland
getransporteerd. Na vier maanden kon hij ontsnappen en dook onder in de Achterhoek, later in
Nijmegen. Hij raakte in de illegaliteit verzeild. Na de bevrijding van Nijmegen trad hij in dienst van het
Engelse leger en werd Tweede Luitenant. Na de bevrijding bleek uit publicaties in De Gelderlander
dat de terugkeer van politieke gevangenen uit Duitse concentratiekampen ontzettend laks ter hand
werd genomen. Onder leiding van Harrie werd op 19-05-1945 door voorwerkers van de illegaliteit uit
Nijmegen een expeditie opgezet om gevangenen uit Dachau op te halen. De expeditie bestond uit
vier drietons trucks, een verhuiswagen, drie luxewagens en een motor. In drie dagen (Nijmegen –
Siegburg – Stuttgart – München) werd op donderdag 24 mei Dachau
bereikt. Men werd door de Amerikanen ondergebracht in een hotel. In
Dachau hadden de 130 Nederlandse gevangenen “nog geen enkele
vertegenwoordiger van de Nederlandse regering gezien, hoewel vlak na de
bevrijding al vertegenwoordigers van de Groothertog van Luxemburg, van
de minister-president van België, van de premier van Frankrijk en van
Maarschalk Stalin aanwezig waren”. Op vrijdag 25 mei werd de terugtocht
met 130 ex-gevangenen gestart. Op maandag 28 mei bereikte men
Nijmegen.60 Harrie ontving een oorlogsonderscheiding van Prins Bernard.
Veel later wordt hij ook officier in de orde van Oranje-Nassau.
Op 12-11-1946 meldt het Parool zijn afstuderen als classicus aan de
Nijmeegse universiteit. Opnieuw – zie onze opmerkingen bij het afstuderen van zijn neef
George1.6.4.6.1.5.4.4 – gelet op voornoemde activiteiten tijdens de oorlog, in wat voor korte tijdspanne!
Hij krijgt een betrekking als leraar in Vaals aan het pensionaat Sacré Coeur. Op 9-04-1954
promoveert hij op het proefschrift “Villeius Patercullus en de retoriek van zijn tijd”, bij professor dr.
H. Janssen.
Harries proefschrift betreft Velleius Patercullus, auteur van een uit twee delen bestaande
Historiae Romanae, de geschiedenis van Rome. Het eerste deel is relatief klein, deels ook verloren
gegaan en loopt van de Trojaanse oorlog (geplaatst in de 12e eeuw voor Christus) tot de val van
Carthago (146 v Chr.) Het tweede deel loopt tot het keizerschap van Tiberius (14-37 na Chr.) en is
veel uitvoeriger. Stilistisch verschillen ze ook: “waar het eerste boek een kortademige opsomming
geeft van jaartallen en gebeurtenissen, wordt de taal van tweede boek allengs bloemrijker, totdat
het uiteenspat in een vuurwerk van juichende uitroepen dat bijna Noord-Koreaanse trekken
vertoont.”61
Deze Historiae onderwerpt Harrie aan een onderzoek om uit te maken van welke retorische
technieken Velleius Patercullus gebruik maakte.
De promovendus concludeert dat de inhoud van de geschiedschrijving weinig nieuws te bieden
heeft aan het publiek (consul P. Vinicius) waarop het gericht was. Het betreft exempla,
voorbeelden uit de geschiedenis, waarmee iedere retoricus zijn recitatio doorreeg. En zo moeten
de Historiae ook opgevat worden, betoogt de auteur. “… als een gelegenheidgeschrift voor de
consul aan wiens vader Velleius veel dank verschuldigd was, dan wordt alles wat men in later
60

Het gehele verslag van de oorlogsjaren ontlenen we aan de in 2004 door Harrie gedicteerde
oorlogsherinneringen, verzameld door Mariëtte Pasteels 1.6.4.6.1.5.10.2.2.
61
Citaat en andere kennis omtrent Villeius Patercullus afkomstig van Piet Gerbrandy: Het feest van Saturnus,
de literatuur van het Heidense Rome. Athenaeum-Polak & van Gennep, 2007.
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tijden als bijzonderheden van de inhoud en stijl opmerkte (zie hierboven de kenschets door
Gerbrandy) en trachtte te verklaren, volkomen normaal.”
Vanaf het punt dat deze conclusie getrokken wordt heeft de promovendus het over “het werkje”.
Hij wordt vervolgens docent in Heerlen en Leiden en wordt rector aan het Jeanne d’Arc college in
Maastricht.
24-07-1958 treedt hij in het huwelijk met Margret Stockmann (* 5-08-1924), en wel in Rome.
Margret had Duitse en Deense taal- en letterkunde gestudeerd en had in de 50-er jaren een reisgids
“Deens op reis” gepubliceerd. (Het Limburgs Dagblad 21-11-1968 maakt gewag van de 6e druk). In
de 60-er jaren is ze gecommitteerde bij middelbare schooleindexamens. We zagen haar in die
hoedanigheid mijn moeder tegenkomen als twee “mevrouwen Verhaak, beiden bij een Harry
horend” (p. 98). Margret en Harrie krijgen drie dochters, die tussen 1962 en 1967 in Scharn Heer, bij
Maastricht, geboren worden.
Het Nieuwsblad van het Noorden van 29 –129 -1966 meldt dat de rector van het Maastrichtse
gymnasium is benoemd tot inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in Friesland en
Noordwest Overijssel. Het gevolg blijkt uit bijgaande annonce van 2-3-1968 van de Friese Koerier: De
familie is naar Beetsterzwaag verhuisd. Vanuit zijn nieuwe functie zien
we Harrie schouder aan schouder met neef George optrekken om de
Mammoetwet uit te leggen en te propageren. De Leeuwarder Courant
kondigt 12-03-1968 zijn komst op voorlichtingsbijeenkomsten aan.
Ook treffen we in deze periode tientallen advertenties aan waarin
leraren worden opgeroepen te solliciteren en hun sollicitaties te
richten tot dr. HJW Verhaak, inspecteur van het onderwijs.
Het gezin verblijft tot 1971 in Friesland. Dan wordt Harrie inspecteur voor het onderwijs op Europese
scholen en krijgt Maastricht weer terug als standplaats.

Zijn tweede dochter zien we in de jaren 70 reclame maken voor de verdwijnende katholieke krant de
Tijd (De Tijd 12-04-1973) en in de jaren 80 eindexamen doen aan het vertrouwde Jeanne d’Arc
college. Christine, (* 16-08-1964) studeert Spaanse letterkunde. Ze trouwt 12-1-1998 met Harry Kruk
(* 27-10-1964) en krijgt twee kinderen. Monique, de jongste (* 10-03-1967) heeft in Utrecht
Diergeneeskunde gestudeerd. Ze trouwt in 1994 met Egbert Holthuis. Via Goes, waar haar dochter in
1997 wordt geboren en Leuven waar haar zoon in 2002 wordt geboren komt ze in Tervuren terecht.
Op 13-09-1985 neemt Harrie afscheid als Europees inspecteur met een groot interview in het
Limburgs Dagblad. Hij overlijdt op 8-05-2004 in Maastricht.
In 2011 ontving Margret Stockmann de Yad Vashem onderscheiding, vanwege haar zorg voor de 4jarige Joodse Ernst Krakenberger, met wie ze in 1944-’45 als haar z.g. buitenechtelijke zoon langs
diverse onderduikersadressen zwierf. Margret Stockmann is nog in leven.
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Anna Christina Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.10.4
Ans Verhaak werd 28-01-1922 geboren in Grave. Ze heeft in 2005/2006 haar jeugdherinneringen op
schrift gesteld: “[’s ochtends was] het wassen, aankleden en spelen. Om 8.00 uur begon de H. Mis
daar gingen we iedere morgen naar toe. De jongens en meisjes apart onder het wakend oog van een
Zuster of een Frater ”. Na de dood van haar vader in 1934 moest Ans thuis in de huishouding helpen.
Op 30-06-1937 meldt de Provinciale Noordbrabantse en ’s Hertogenbossche Courant dat A. Verhaak
uit Grave haar examen lingerie gehaald heeft. In september 1939 ging ze naar de Kostschool
Mariakroon in Culemborg, waar ze in de meidagen door de oorlog werd overvallen. Haar broer Kees
kwam haar na de meidagen op een brommer ophalen om terug te keren naar Grave. Op een gegeven
moment kon ze terug naar Culemborg waar ze na twee jaar examen deed met goed gevolg. In 1942
of 1943 was ze weer in Grave. In 1944 ging ze naar ’s-Hertogenbosch voor de opleiding verpleging.
Vanaf september werd ’s-Hertogenbosch beschoten en bivakkeerde ze met het hele ziekenhuis
gedurende maanden in de kelders.
Ans werd psychiatrisch verpleegkundige, werd hoofd van de verpleegafdeling van Coudewater in
Vught en bleef ongetrouwd. Ze was de drijvende kracht achter de familiereünies “van de kant van
Antoon”. Ze overleed op 21-04-2016 in Velp.
Philippus Johannes Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.10.5
Flip was het vijfde kind van Antoon en Christine. Hij werd geboren op 3-08-1923 in Grave. Hij ging in
het voorjaar 1935 naar de drukkersvakschool/pensionaat in Tessenderloo (B) maar Kees zou
vervolgens de drukkerij overnemen. Toen de oorlog uitbrak woonde hij weer in Grave. In 1941, hij
werd achttien op drie augustus, is hij ondergedoken om aan de Arbeits Einsatz te ontkomen. Hij
leefde met valse papieren en werkte een tijdje op het distributiekantoor in Grave en later bij de
Voedselvoorziening in Gassel waarbij hij betrokken werd bij het onderbrengen van onderduikers. Hij
roeide ze over de Maas en bracht ze op een tandem van het blindeninstituut via achterom weggetjes
in de nacht naar onderduikadressen.
Tijdens de luchtlandingen rond operatie Market Garden trok hij op met de parachutisten. Na de
bevrijding van Grave en Nijmegen kwam hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten terecht.
Via de Tennisclub leert hij Gisela Verheijen uit Wijchen kennen. Na toestemming van het hoofd der
school, H.A. Verheijen, wordt een tennisbaan aangelegd op het schoolplein van de jongensschool
hartje dorp. De kinderen van het hoofd der school mochten daar tennissen. Van een tennisbaan
komt een tennisclub, van een tennisclub komt een competitie met tennisclubs in de omgeving van
Wijchen, zoals daar zijn Ravesteijn en, jawel, Grave. Tennisclubs, - competities en -toernooien
genereren fuiven en zo is het gekomen.
Op 12-09-1956 treedt Flip in het huwelijk met Gisela Verheijen, (* 10–09–1933, geboren te Wijchen).
Gisela was analiste en stopte na haar huwelijk met haar baan, zoals in die tijd gebruikelijk was. Vele
jaren later, wanneer de kinderen de deur uit zijn, zal ze een psychologiestudie aan de Tilburgse
universiteit voltooien en nog een aantal jaren werkzaam zijn als ouderenpsycholoog. Flip werkt in
Heusden in de conservenindustrie bij Van Wagenberg-Festen62 ( “Jonker Fris”) als verkoopleider. Het
werk van Flip beperkt zich niet tot “de fabriek”. Hij is ook actief binnen de gemeente op
maatschappelijk, cultureel en kerkelijk gebied. Hiervoor is hij koninklijk en kerkelijk onderscheiden.
Flip en Gisela krijgem tussen 1957 en 1967 zes zoons. Ze worden allen in Heusden geboren en wonen
thans voor een belangrijk deel in het buitenland:

Vanuit die positie bezorgt hij me in 1970 een vakantiebaan bij Wagenberg – Festen waarmee ik als a.s.
student in Utrecht mijn zelf te bouwen boekenkast bekostigde. Flip was een neef van vader.
62
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Paul1.6.4.6.1.5.10.5.1 wordt 21-10-1957 geboren. Hij maakt de HEAO af en trouwt 27-06-1992 met
Kirsten van Laar (*20-11-1959). Ze krijgen drie kinderen. Florian (*28-11-1992), Leonore (*608-1994) en Rosette (* 17-08-1996). Flip Florian wordt nog in Laren geboren, de twee
anderen in Ukkel bij Brussel (B) en momenteel zijn Paul en Kirsten woonachtig in
Johannesburg waar Paul General Manager bij Australe Africa is. Hun drie kinderen wonen in
2020 in Amsterdam
De tweede zoon Marc1.6.4.6.1.5.10.5.2 wordt 29-03-1959 geboren. Marc trouwt 12 maart 1993
met Danielle Jaspers in Rome. Kinderen worden in Rome en Brussel geboren. Momenteel
studeren June (*19-05-1995), Brandino (*28-12-1997), Delores (*13-11-1999) en Balime
(*23-04-2001) in Amsterdam en Delft. Marc en Daan runnen samen een bedrijf en wonen in
Alicante.
Eric 1.6.4.6.1.5.10.5.3 is op 8-06-1960 geboren. Hij registreert zijn partnerschap in 1989 met
Mariëtte Ras *12-10-1956). Ze gaan in Amsterdam en Woerdense Verlaat wonen en krijgen
daar twee dochters: Maud (*12-02-1990) en Maartje (*21-02-1992). In 1992 zien we Eric als
productmanager bij Drum Benelux (Douwe Egberts) waar hij de filosofische spreuken van o.a.
Kierkegaard, Descares en Joubert, afgedrukt op pakjes shag, toelicht (NRC 6-11-1992). Het
gaat erom het draaien van een shaggie in België beter ingeburgerd te krijgen. Eric blijf in de
genotsmiddelen, want niet veel later is het gezin geëmigreerd naar Zuid-Afrika waar Eric in
Paarl, buiten Kaapstad een wijngoed heeft overgenomen en sindsdien de wijnen van GrootParys aan de man brengt. Zijn dochters wonen in Amsterdam en Maarssen.
P1.6.4.6.1.5.10.5.4 is zoon nummer vier, geboren 8-12-1961. Op 31-08-2001 getrouwd met E. G. Hij
is huisarts, zij ouderenarts in het midden van het land. Ze hebben twee zoons.
Luc1.6.4.6.1.5.10.5.5 (*28-10-1965) is opgeleid als jurist. Hij trouwde in 2001 met Annemarie
Brandt (*22-07-1965) met wie hij vier kinderen kreeg. De twee oudsten, Sjors Fitzgerald (*1208-1998) en Pilar Frances (*6-07-2000) werden in Amsterdam geboren, in 2001 is het gezin
naar Louisville (USA) verhuisd. Daar werden nog twee kinderen geboren: Terts Lucas (*30-122001) en Sabine Maria (20-09-2004). Daarna volgen verhuizingen naar California, Cincinnati,
Atlanta, Princeton en New York. In 2015 trouwt Luc voor de tweede keer, met Sharma Rupa
(*25-3-1977). Het huwelijk vindt in Amsterdam plaats, maar hun kinderen, Philip Narayan
(*7-04-2016) en Leila Christine (* 25-08-2018) worden weer in Princeton geboren.
Lucs oudste zoon Sjors Fitzgerald is momenteel met zijn promotieonderzoek als politicoloog
aan Cornell University bezig.
Peter1.6.4.6.1.5.10.5.6 wordt 9-11-1967 geboren. Hij is getrouwd met Susan Ligthart (*11-4-1971).
Ze krijgen twee kinderen, Caro Maria (* 7-04-2001) en Simcha (*14-07-2003). Samen hebben
ze een onderneming op het gebied van woninginrichting. Eerst gevestigd te Asperen, thans te
Utrecht.

Vanaf de jaren 70 kregen Flip en Gisela een zeer regelmatig contact met mijn ouders (Flip en mijn
vader waren neven), die op vijf km afstand woonden. Er werd veel samen gebridget en wandelingen
in de Drunense Duinen gemaakt.
Flip overlijdt op 28-04-2000 in Heusden. Gisela wordt in 2016 onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Theresia Maria Adriana Catharina Verhaak1.6.4.6.1.5.10.6
Trees Verhaak komt op 14-04-1926 als zesde kind van Antoon Verhaak en Christine Verhaaren ter
wereld. Toen de oorlog uitbrak zat ze in Bergen op Zoom op kostschool. Later werd ze naar
‘s-Hertogenbosch gehaald waar ze naar de ULO ging. In 1941 ging ze terug naar Grave. 11-08-1941
had ze haar ULO-diploma behaald, zoals vermeld in het Noordbrabants Dagblad. In Nijmegen kwam
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ze te werken bij een telefoonkantoor. Haar zus Ans vertelde dat zij bij deze gelegenheid informatie
over a.s. razzia’s kon doorgeven. Zelf zegt ze dat er thuis van alles gebeurde, met vreemde kerels die
in haar bed moesten slapen, maar het fijne wist ze er niet van.
In 1948 nam Trees het beheer van de winkel in Grave over. Ze trouwt 16-04-1955 met Wim Kempkes,
werkzaam bij de PTT. Hij is geboren op 17-06-1924. Wim was een vriend van Trees’ broer Flip. Ze
krijgen drie kinderen tussen 1956 en 1962. Ze wonen in Eindhoven maar hun dochter komt - afgaand
op haar LinkedIn account - later als directeur van de bibliotheek Amstelland in het westen van het
land terecht.
Wim overlijdt op 22-04-1999. Trees overleeft hem 14 jaar en overlijdt op 21-03-2013, ook te
Eindhoven.
Antonius Theodorus Cornelis Verhaak1.6.4.6.1.5.10.7
Dit is de minst beschreven nakomeling van Antoon en Christine. Hij is te vroeg overleden om nog een
bericht over de tweede wereldoorlog te hebben nagelaten, zoals verzameld door zijn nichtje
Mariëtte Pasteels. Hij heeft zich minder in krantenberichten geroerd dan zijn broers Kees, Harrie en
Jozef. Wat we weten is dat hij 31-08-1927 op Koninginnedag in Grave is geboren. Zijn jongere broer
Jozef memoreert in zijn oorlogsmemoires dat Antoon rond 17 september 1944 meehielp de brug bij
Grave te verdedigen. Hij zal dus evenals Kees, Harrie en Flip bij de Binnenlandse Strijdkrachten
betrokken geweest zijn. Hij is opgeleid als werktuigbouwkundige. Hij trouwt op 27-02-1965 (veel
later dan zijn broers en zussen voor hem) met Tonny Boumans (* 10-03-1934). Ze krijgen één zoon,
Ruud. Ruud heeft een aantal jaren samen gewoond in St. Oedenrode
Antoon overlijdt op 27-11-1998 in Nijmegen. Tonny overlijdt 4-04-2014 in Grave.
Josephus Rudolf Engelbert Verhaak1.6.4.6.1.5.10.8
Jozef Verhaak is 1 augustus 1929 in Grave geboren. Zijn ervaringen als 5-jarige rond het overlijden
van zijn vader zijn in het vorige hoofdstuk onder het kopje “Antoon Verhaak” al aan bod gekomen.
In de oorlog, Jozef was elf jaar oud toen deze uitbrak, ging hij vanaf september 1941 intern naar het
Thomascollege in Venlo. In zijn oorlogsmemoires vertelt hij hoe hij in februari 1944 met carnaval
naar huis mocht. Van Venlo naar Cuyk met de trein, dan opgehaald door een van zijn broers met de
fiets. Van daar af zagen ze het vergissingsbombardement op Nijmegen. Door de oorlog zal Jozef zijn
tweede klas middelbare school nooit afmaken.
Toch zien we hem op 29-07-1960 zijn acte MO-A Engels behalen volgens een bericht in de Volkskrant
van 29-07-1960. In 1983 is hij conrector aan het Elshof college waar hij betrokken raakt in een
conflict tussen twee leraar-weigerende leerlingen en de leraar Nico Konst, vicevoorzitter van de
Centrumpartij.
Jozef is dan al lang op 30-10-1958 in het huwelijk getreden met Nel Sommers (* 21-06-1933, te
Heesch). Ze hebben tussen 1959 en 1963 twee dochters en een zoon gekregen. Hun oudste dochter,
Christianne1.6.4.6.1.5.10.8.1(Chris), wordt in Heesch geboren (* 19-12-1959), de twee volgende in
Nijmegen. Chris trouwt met Hubertus Andreas Everhart Zwart. Ze hebben samen twee dochters,
Lidewij Mariken Zwart(*20-02-1992) en Hadewijch Anna Zwart (*28-7-1993). Chris promoveert in
2003 als medisch psychologe op het proefschrift “Emotional impact of unsuccessful infertility
treatment in women” waarmee ze voor zover mij bekend de eerste vrouwelijke gepromoveerde
Verhaak uit de Beesder tak is.
Het proefschrift heeft als doel om inzicht te krijgen in de emotionele reactie van vrouwen op een
of meer onsuccesvolle behandelingscycli voor vruchtbaarheidsproblemen. Ook wordt onderzocht
welke factoren die emotionele reacties beïnvloeden.
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Voorafgaand aan de behandeling waren de vrouwen in het onderzoek vergelijkbaar met doorsnee
Nederlandse vrouwen. Op korte termijn was er een stijging van angst en depressie na een eerste
niet succesvolle interventie, een stijging die bij zwangere vrouwen niet optrad. Ook na de laatste
behandeling bleef het gemiddeld niveau van angst en depressie bij de niet succesvolle groep hoger
dan bij degenen die zwanger waren geworden. Veel paren blijken de stress die gepaard gaat met
niet succesvolle behandeling van vruchtbaarheidsproblemen goed zelf te kunnen oplossen. Maar
bij 20 á 25% van de vrouwen blijkt na een half jaar nog steeds sprake van subklinische angst of
depressie. Met name vrouwen die hoger scoren op de persoonlijkheidstrek neuroticisme lopen dit
risico.
Chris’ zus heeft één zoon, haar broer Joost1.6.4.6.1.5.10.8.1.3 (* 21-8-1963), eerst getrouwd met Anne
Luijten (4-12-1967) heeft twee kinderen, Maas (*17-06-2001) en Nine (*28-01-2003). Hij heeft thans
een relatie met Babs van den Bergh.
Jozef heeft, in samenspraak met zijn broer Flip1.6.4.6.1.5.10.5, zijn zwager Ferd Pasteels (echtgenoot van
zijn zus Ria1.6.4.6.1.5.10.2), en mijn moeder Kitty Verhaak-Akveld, echtgenote van Harry1.6.4.6.1.5.9.3 de
grondvesten gelegd van de hier beschreven genealogie van de familie Verhaak, voor zover het de tak
uit Beesd betreft. Het door Ferd Pasteels aangelegde papieren archief van de families van Haaren en
Verhaak (zo’n 25 banden) is door Jozef en nu door zijn vrouw Nel Sommers beheerd. Ik heb er
dankbaar uit geput. Vrijwel al het “Beesder” illustratiemateriaal is er uit afkomstig.
Jozef en Nel hebben de laatste jaren in Malden gewoond. Op 28-05-2019 is Jozef in Berg en Dal
overleden. Nel woont nog steeds in Malden.
Wilhelmus Aloysius Cornelis Verhaak1.6.4.6.1.5.10.9
Willem Verhaak wordt 6-02-1931 geboren. Voor zijn vierde jaar sterft zijn vader. Omdat Willem al in
1985 sterft, ontbreken zijn door Mariëtte Pasteels opgetekende oorlogsherinneringen.
Het eerste bericht van Willem is een wat opstandige
ingezonden brief in de Volkskrant van 25-10-1954 over het
gebrekkige openbaar vervoer tussen Grave en Nijmegen. Hij
was werkzaam als drukker en hij beklaagt zich over de
overvolle bussen, waar veevervoerders boetes krijgen
vanwege een teveel aan varkens in een veewagen.

Willem trouwt op 17-9-1960 met Gertje Bos uit Grubbevorst (* 21-01-1934), de jongere zus van Mia
Bos, de echtgenote van zijn oudste broer Kees. Hun oudste zoon wordt nog in Grave geboren, de
overige kinderen in Nijmegen. In 1964 verhuist men naar Berg en Dal, vervolgens naar Katwijk aan de
Maas en later naar Cuijk.
Tussen 1961 en 1967 krijgen Willem en Gertje vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes.
•
•

•

Hubert, hun oudste zoon overlijdt bij geboorte in 1961.
Bastiënne1.6.4.6.1.5.10.9.2 (* 14-08-1962) trouwt op 14-06-1985 met Jasper Derks (* 26-03-1962).
Ze krijgen drie kinderen, Harm Willem Erik Derks (* 4-01-1994 in Boxtel), Huub Peter Bart
Derks (* 20-04-1992 in Boxtel) en Iris Marieke Derks(*26-5-1994 te ’s-Hertogenbosch)
Marieke1.6.4.6.1.5.10.9.3 (*8-10-1963) studeert Toegepaste Huishoudwetenschappen en trouwt
met Harrie Stofmeel (* 30-09-1960). Ze krijgen twee kinderen, Tom W. Stofmeel (* 8-021991 in Tiel) en Ellen G. Stofmeel (* 9-04-1993 in Tiel). Tom heeft sinds november 2020 een
geregistreerd partnerschap met Luna Miranda de Oliveira Guimarães (*11-7-1988 in Juiz de
108

•

•

Fora, Brazil). Marieke en Harrie zijn gescheiden in 2017. Marieke heeft thans een praktijk
voor hypnotherapie in Utrecht.
Bart1.6.4.6.1.5.10.9.4 (* 20-04-1965) woont sinds 2006 samen met Esther Maria Klarenbeek
(*14-08-1966). Na een grafische opleiding (MTS Eindhoven, HTS Tilburg) is hij werkzaam als
applicatiebeheerder. Bart en Esther wonen in Odijk. Ze hebben geen kinderen.
Willem1.6.4.6.1.5.10.9.4 (* 9-01-1967) trouwt 3 april 2002 met Majorie de Been (*23-5-1968). Ze
krijgen twee kinderen, Noa Willemine de Been, (*28-5-2002) en Thomas Jacob Gert de Been
(*16-2-2006).

Willem overlijdt relatief jong op 54-jarige leeftijd in Cuyk op 27-10-1985. Gertje Bos is nog steeds in
leven.
Christine Jacquelina Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.10.10
Christine wordt op 24-11-1932 geboren. Twee jaar later overlijdt haar vader. Op haar zevende breekt
de tweede wereldoorlog uit en maakt ze met haar broers en zussen de vlucht naar Vinkel mee. Haar
oorlogsherinneringen, ze was zeven in mei 1940, zijn een mengeling van spelen langs de Maas en
naar huis rennen als je een V1 of V2 hoorde. Het bombardement op Nijmegen, zo’n ontzettend hard
geluid dat ze gebogen naar huis rende. Voedseldroppings uit Engelse vliegtuigen. Op een klein fietsje
melk halen en altijd angstig voor vliegtuigen die misschien zouden komen. En de bevrijding: uren
langs de Rijksweg staan en gezwaaid naar de Engelsen. “En we kregen chocolade en dikke koeken.”
Ze volgt een opleiding als verpleegkundige en trouwt op 11-02-1961 in Grave met Willy van Es (* 1901-1931 te Apeldoorn). Tussen 1962 en 1967 wonen ze in Oss en krijgen ze twee jongens en een
meisje.
•

•
•

Sjoerd1.6.4.6.1.5.10.10.1, haar oudste zoon (28-03-1962) trouwt op 15-07-2009 met Anne Nicole
Marcelle (Nanette) Benoist, Française, (* 17-04-1967) en emigreert naar Frankrijk. Hij is daar
robotprogrammeur: “dresseur de Robots”. Ze hebben twee kinderen. Zijn oudste dochter,
Camille Madeleine Christine Benoist (* 3-07-1991 te Ris-Orangis (F)) heeft een geregistreerd
partnerschap met Benjamin Roumezi (* 20-07-1989) en heeft met hem twee kinderen, Lou
en Sam. Ze wonen in Guilherand-grange. Zijn zoon Guillaume Antoon Alexandre van Es
(* 5-07-1995 te Ris-Orangis. Hij woont samen met Aurore Delaporte (* 26-04-1999) in
Monpellier (F).
Wim1.6.4.6.1.5.10.10.2 (* 8-06-1963) heeft in Nijmegen geschiedenis gestudeerd en is uitgever/
programmamanager in Amsterdam.
Anne1.6.4.6.1.5.10.10.3 (* 2-05-1967) studeert af in de wijsbegeerte. Ze woont samen met Steven
E. Bailey (*31-07-1966 in Mineral Wells, Texas, VS) en heeft met hem twee kinderen.

Christine is werkzaam geweest in Oss en Megen. Willy overlijdt 8-11-2008 in Oss. Christine overlijdt
op 20-06-2014 in Grave.

Van de kant van Kees1.6.4.6.1.5.11
Van Kees Verhaak, de jongste van de kinderen van Cornelis Hubert J Verhaak1.6.4.6.1.5 was aangetekend
dat hij vanuit Beesd en Grave naar Rotterdam is gegaan, en teruggekeerd naar Arnhem. Vervolgens
verhuist hij naar Haarlem, waar zijn oudste dochters Anna en Henriette worden geboren. Henriette
overlijdt op eenjarige leeftijd, een tweede Henriette wordt geboren in Dordrecht en de familie
verhuist terug naar Arnhem, waar Kees in 1954 overlijdt. Zijn jongste dochter blijft aan Arnhem
gebonden, nazaten van zijn oudste dochter komen in de omgeving van Breda terecht
Anna Philippina Cornelia Maria Verhaak1.6.4.6.1.5.11.1
Anna wordt 6-04-1924 in Haarlem geboren als de dochter van Cornelis Hubertus Johannes
Verhaak1.6.4.6.1.5.11 en Josephina Bernardina Alberta van Maanen. Ze trouwt met Johannes J de Groot,
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geboren op 1-06-1923 te Oegstgeest. Anna overlijdt op 39-jarige leeftijd op 18-07-1963 te Doorn. Ze
heeft dan met Johannes de Groot tussen 1951 en 1962 vijf kinderen gekregen, drie meisjes en twee
jongens. Gezien het feit dat minstens één van de kinderen, geboren in 1955, op het
O.L. Vrouwelyceum in Breda heeft gezeten en dat Johannes de Groot op 14-04-1991 in Breda
overlijdt, is het waarschijnlijk dat Johannes na de dood van zijn vrouw van Doorn naar Breda is
verhuisd.
Henriette Antonia Maria Theresia Verhaak1.6.4.6.1.5.11.3
Henriette wordt 30-06-1930 geborenin Dordrecht. Op 2-07-1958 in Arnhem trouwt met Hermanus J
Speklé (* 15-01-1926) en waarschijnlijk ook in Arnhem twee zoons krijgt in 1959 en 1961. Haar man
overlijdt op 17-04-1999 in Arnhem. Henriette is nog steeds in leven, naar mededeling van haar neef
Radboud de Groot, d.d. 15-11-2020).
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Hurwener tak
De naam Verhaak wordt binnen de Hurwener tak minder frequent doorgegeven dan in de Beesder
tak omdat Christiaan Verhaak1.7.6.9.3.8 slechts drie zonen naliet, die we in hoofdstuk 3, samen met hun
vijf zussen uitgebreid bespraken. We zullen in het onderstaande de nalatenschap van deze zonen,
Meynardus1.7.6.9.3.8.1, Ludwig1.7.6.9.3.8.5 en Oswald1.7.6.9.3.8.6 de revue laten passeren.

Van de kant van Meynardus1.7.6.9.3.8.1
Meynardus had twee kinderen, waarvan Hetty op 13-jarige leeftijd overleed op 25-04-1927. Ze is
begraven in Beek en Donk. Blijft over Walter Christiaan.
Walter Christiaan Meijnard Marie Verhaak1.7.6.9.3.8.1.1
Walter Verhaak is op 25-04-1910 in Sas van Gent geboren als de oudste zoon van Meynard Verhaak,
de journalist en Celine Buijsse.
In 1933 start hij een handel in boek- en papierwaren in Lieshout. Hij trouwt op 17-08-1937 in Waspik
met Johanna Lips (* 20-11-1915) en krijgt met haar zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes. De
derde zoon is Meynard CCW Verhaak1.7.6.9.3.8.1.1.3, geboren op 21-12-1941 in Eindhoven. Het is dankzij
zijn genealogische werkzaamheden dat de Hurwener tak ontsloten is en dat de link tussen de takken
uit Hurwenen en Beesd is vastgelegd. In de derde plaats bood zijn uitwerking van de Hurwener tak in
het begin van de 18e eeuw (het bestaan van Nicolaus1.7.1 als oudere broer van Meinardus1.7.6) ons
uitzicht op onderbrengen van tal van onverklaarbare Verhaken uit Megen en later uit het Utrechtse
in de z.g. Megense tak die verbonden was met de Hurweense en een generatie daarvoor met de
oertak.
Meynard CCW krijgt twee dochters en daarmee komt de naam Verhaak aan zijn kant ten einde.
Van Meynards’ ene broer zijn geen kinderen bekend, zijn andere broer krijgt twee zoons en een
dochter. De oudste van die twee zoons krijgt ook weer vier kinderen, twee jongens en twee meisjes,
waarmee de mannelijke lijn Verhaak in Deurne voorlopig is voortgezet.
Naast handelaar in boek- en papierwaren was Walter een
erkend entomoloog. In de jaren 1935-1985 heeft hij een
verzameling vlinders en vliegen opgebouwd, die zijn
oorsprong in Brabant en Limburg vindt. De
vlinderverzameling (macrolepideptora; ca 9000 stuks)
heeft hij in 1985 geschonken aan het Noord Brabants
Natuurmuseum te Tilburg. De vliegenverzameling
(diptera; ca 6000 stuks) heeft hij in 1992 geschonken aan
het Milieu Educatie Centrum te Eindhoven.

Walter CMM Verhaak overlijdt op 17-07-2003 te Bladel op 93-jarige leeftijd. Zijn vrouw Johanna Lips
is dan al op 21-10 - 1998 in Bladel overleden.

Van de kant van Ludwig1.7.6.9.3.8.5
Ludwig was op 32-jarige leeftijd overleden en liet één zoon na, Walther Christiaan Johan Marie
Verhaak.
Walther Christiaan Johan Marie Verhaak1.7.6.9.3.8.5.1
Deze Walther wordt op 10-08-1922 in Pangkalan Brandan op Sumatra geboren als zoon van Ludwig
en Marguerite Billiet. Als hij één jaar oud is overlijdt zijn vader. Hij groeit op in den Haag en trouwt op
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27-05-1954 in Den Haag met Theodora JV (Trees) van Houd. Hij krijgt met Trees vijf zonen en twee
dochters. Van de zonen is geen mannelijk nakomelingschap bekend, maar gegevens over deze lijn
zijn ook schaars.
Walther CJM overlijdt op 12-08-2014 in Bleiswijk. Trees van Houd is 20-01-2008 overleden in
Zoetermeer.

Van de kant van Oswald 1.7.6.9.3.8.6
We zagen in hoofdstuk 3 Oswald, de mensen reddende huisarts uit Zevenbergschen Hoek en later de
Medisch Adviseur uit Breda zeven kinderen krijgen. Twee kinderen worden geestelijke.
Oswalds oudste zoon Christiaan Reinoud Oswald Marie1.7.6.9.3.8.6.1 gaat, net als zijn andere zoons naar
Rolduc op kostschool en trad op 7-09-1940 toe tot de orde der Jezuïeten. Hij werd op 22 -08-1956
priester gewijd en was docent in de wijsbegeerte in Nijmegen, Amsterdam en sinds 1970 in Jakarta.
Christiaan was gepromoveerd. In mijn bezit is het boek “Zeger van Kortrijk, commentator van
perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave with an english summary” door Dr. C. Verhaak SJ.
De verhandeling heeft alles van een academisch proefschrift, maar vermeldt deze status niet. Was
het een handelsuitgave of is Christiaan op iets heel anders gepromoveerd?
Zeger van Kortrijk zou ergens tussen 1305 en 1330 deken te Kortrijk geweest moeten zijn. Hij had
een universitaire graad. Zeger van Kortijk schreef werken op het gebied van de logica en
speculatieve grammatica; bewerkingen van werk van Aristoteles, o.a. Perihermeneias (Lat: de
Interpretatione). De studie laat het nodige speurwerk in verschillende bibliotheken met
vergelijking van verschillende manuscripten zien om de originaliteit en afhankelijkheid van Zegers
bijdrage vast te kunnen stellen. Eenmaal zover gekomen kan een oordeel gegeven worden over
Zeger van Kortrijk als logicus, wijsgeer en taalfilosoof. Dat valt wat tegen. “Zeger van Kortrijk was
niet meer persoonlijk getuige van de hoogste bloei van de scholastiek, en zelfs in zijn eigen tijd was
hij niet meer dan een figuur op de achtergrond.”
Christiaan overleed 12 augustus 1991.
Leonie was Clarisse (zuster Marie Christine) in Assissi. Ze overlijdt op 34-jarige leeftijd op 2-07-1960
te Breda en is op 6-07-1960 begraven op het kloosterkerkhof te Princenhage.
De overige kinderen van Oswald krijgen allen weer nageslacht.
Reinoldus Leonardus Oswald Marie (Rein) Verhaak 1.7.6.9.3.8.6.2
Rein Verhaak wordt op 16-03-1924 in Zevenbergschen Hoek geboren als tweede zoon van Oswald
Verhaak en Margretha van Dortmondt. In 1943 doet hij eindexamen Gymnasium op Rolduc.
(Limburgse Koerier 29-05-1943). Zijn ouders zijn dan al naar Breda verhuisd waar hij zich later ook zal
vestigen als medisch specialist. Hij zal geneeskunde in Utrecht gestudeerd hebben, want daar
promoveert hij op 19-06-1958 op het proefschrift “Nierafwijkingen na pyeolographie met thorotraat.
Rijksuniversiteit Utrecht”. Het werd 13-02-1960 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
gerecenseerd.
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Intussen is hij op 23-09-1953 in Breda met Theodora Catharina Maria (Thea) Pijpers (* 27-06-1928) in
het huwelijk getreden. Ze krijgen tussen 1954 en 1965 vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes.
Oswald (*21-6-1955) wordt in Tilburg geboren, waar zijn ouders kort gewoond hebben. Hij
manifesteert zich als kunstschilder en filmmaker. Hij werd opgeleid aan de Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg, de academie waar ook mijn oom (en zijn achterneef in de 8e graad) Frans
doceerde, overigens voor Oswalds tijd. Hij werd opgeleid door Nico Molenkamp en na diens vertrek
o.a. door Jan Dibbets. 63

Oswald Verhaak: Familieportret 2021 (Oswalds grootouders Oswald Verhaak en Margaretha van
Dortmond, met hun zes oudste kinderen (Mieke ontbreekt). V.l.n.r: Oswald sr., achter hem Christ,
daarvoor Helma, Rein, daarvoor Oswald jr, Leonie, Margaretha met Greet op schoot )
olieverf op linnen, formaat 170 x 130 cm.
63

Bron: Ron Dirven. Tegenlicht. Oswald Verhaak. Schilderijen 1997-2005.
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Eric (*1960) en Michiel (*1964) hebben weer mannelijk nageslacht, resulterend in tenminste vijf
Verhaken in de 10e generatie.
Rein overlijdt op 9-07-1992, 68 jaar oud in Breda. Thea overlijdt op 17-01-2003 in Breda op 74-jarige
leeftijd.
Oswald Henricus Thomas Marie Verhaak1.7.6.9.3.8.6.4
Oswald wordt op 1-02-1929 als vierde zoon van Oswald GEM geboren in Zevenbergschen Hoek. Hij
zal ongetwijfeld op Rolduc gezeten hebben, maar in zijn geval hebben we daar geen bewijs van. Er is
een bericht in de Volkskrant van 17-05-1961 waarin gemeld wordt dat hij zijn artsexamen aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht heeft behaald.
Twee jaar later trouwt hij met Lieske Janssen op 20-04-1963 in Eindhoven. Ze krijgen vier kinderen
waarvan de oudste op 5-05-1964 in Rubya po Bukoba, Tangayika (het huidige Tanzania) wordt
geboren. Blijkbaar heeft Oswald enige jaren als tropenarts in ontwikkelingshulp gewerkt. Er volgen
twee zoons met een onbekende geboorteplaats in 1966 en 1967 en de laatste dochter wordt op
25-10-1969 in Vaals geboren. Blijkens advertenties omtrent de waarneming in het Limburgs Dagblad
is hij op 8-03-1969 als huisarts te Vaals gevestigd. Later komen we in het Limburgs Dagblad van
4-01-1992 een van zijn zonen, woonachtig in Heerlen, tegen die afstudeert als elektrotechnisch
ingenieur aan de TH Eindhoven. De familie zou van Vaals naar Heerlen verhuisd kunnen zijn. Oswald
sterft in ieder geval in Heerlen op 21-03-2005, 76 jaar oud.
Wilhelmina Leonie Margaretha Maria Verhaak1.7.6.9.3.8.6.5
Wilhelmina of Helma Verhaak was het vijfde kind van Oswald en Margaretha van Dortmond. Ze werd
geboren op 29-06-1933 en verhuisde op haar zevende jaar naar Breda. In De Tijd van 1-02-1942 wint
ze een prijsje. Ze zat in Roosendaal op het Gertrudislyceum, het Brabants Nieuwsblad meldt haar
overgang van de 1e naar de 2e klas op 8 augustus 1945.
Ze trouwt met Herman Rudolf Obergföll (* 16-12-1917 in Heerlen), huisarts te Doetinchem en krijgt
met hem een dochter. Die wordt in Doetinchem geboren. Helma Verhaak overlijdt op 30-01-2020 in
Doetinchem. Haar man Herman is dan al lang overleden, ook in Doetinchem, op 30-07-1973
Margaretha Madeleine Josepha Maria Verhaak1.7.6.9.3.8.6.6
Margaretha (Greet) Verhaak werd op 29-06-1933 geboren in Zevenbergschen Hoek als zesde dochter
van Oswald en Margaretha. Greet was de dochter die in het kinderhoekje van De Tijd van 5-06-1944
het raadsel inzond: “welke plaatsnaam lees je hier: Dttttttttttt?”.
In navolging van haar vader en haar broer Oswald gaat ze ook medicijnen studeren. In 1965 staat in
het Limburgs Dagblad van 4-09-1965 dat ze doktersdiensten draait in Vaals. Het zou zomaar bij haar
broer Oswald in de praktijk kunnen zijn, hoewel die dan snel is teruggekeerd van zijn tropenjaren in
Tangayika. Op 32-jarige leeftijd trouwt ze op 18-06-1966 met Hendrik J. Janssen (* 27-04-1931 in
Eindhoven). Ze krijgen twee kinderen, een jongen en een meisje die geboren worden in Waalre.
Greet overlijdt op 18-12-2012 in Heeze op 79-jarige leeftijd. Hendrik overleeft haar vijf jaar en sterft
op 23-12-2017 in Geldrop.
Maria Josepha Dorina Johanna Verhaak1.7.6.9.3.8.6.7
Maria Josepha, oftewel Mieke Verhaak is als laatste in de rij geboren op 10-04-1936 in
Zevenbergschen Hoek als dochter van Oswald en Margaretha. Ze treedt in het huwelijk met Daan Th.
van der Grinten (* 20-12-1928 in Venlo), directeur van Océ v d Grinten Nederland. Dat neemt niet
weg dat ze, als mevrouw van der Grinten-Verhaak werkzaam was als bestuurssecretaresse van
Albertus Kleuterhof in Venlo. Ze krijgen tussen 1960 en 1965 vier kinderen, twee jongens, twee
meisjes. Op 1-04-1987 overlijdt Daan in Eindhoven op de leeftijd van 58 jaar.
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Het einde van de Megense tak
Van de kant van Hubertus1.7.1.4.7.3.4.1.
We zagen in het vorige hoofdstuk dat de Megense lijn in de mannelijke kant alleen nog werd
voortgezet door Hubertus, de zoon van Arie Verhaak1.7.1.4.7.3.4 en Wilhelmina Voorn. Hubertus is lid
van de 8e generatie Verhaken. In die zin staat hij op dezelfde hoogte als de hierboven behandelde
kleinkinderen van Cornelis Hubertus J1.6.4.6.1.5 van de Beesder tak en de kleinkinderen van
Christiaan1.7.6.9.3.8 van de Hurwener tak.
Hubertus Verhaak
Hubertus wordt op 28-10-1883 geboren te Houten als oudste kind en enige zoon van Arie
Verhaak1.7.1.4.7.3.4 en Wilhelmina Voorn. Hij trouwt op 30-09-1908 met Maria Bouhuijzen die in 1886 is
geboren. Ze krijgen acht kinderen die allen in Utrecht worden geboren.
•

•

•
•
•
•

•

Wilhelmina Johanna Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.1, geboren in Utrecht op 4-12-1909. Ze trouwt op 2311-1932 met Johannes Versteeg (* 1905) en krijgt met hem vier kinderen die allen voor hun
tiende jaar overlijden. De twee oudsten worden geboren in Breukelen/Nijenrode en de twee
jongsten in Jutphaas.
Johanna Maria Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.2 wordt geboren in Utrecht op 9-10-1910. Ze trouwt op 2411-1937 met Johannes Jacobus Hendrikus Schwartz (* 1909). Johanna sterft in 1988, in 2000
overlijdt Johannes. Als Anna en Jan liggen ze samen op kerkhof St Barbara in Utrecht.
Adrianus Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.3, geboren op 10-10-1911 en op 1-11-1911 overleden in Utrecht.
Maria Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.4, geboren op 11-12-1912 in Utrecht. Maria wordt kloosterling en
overlijdt als Zr Redempta op 22-03-1992 in Arnhem.
Adrianus Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.5, geboren op 30-05-1914 en overleden op 9-07-1914 in Utrecht.
Stephina Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1.6, geboren op 25-05-1915 in Utrecht. Ook zij treedt in het klooster
in en viert 2-08-1946 haar 12½ jarig kloosterjubileum als Eerwaarde Zuster Felice. Stephina
overlijdt op 30-11-1972 in Utrecht op de leeftijd van 57 jaar.
Adriana Verhaak1.7.1.4.7.3.4.1, geboren op 16-10-1916. Adriana trouwt op 17-04-1940 in Utrecht
met Elbertus van Dijk (* 1915). Elbertus overlijdt op 23-11-2000 in Tilburg op 85-jarige
leeftijd.

Kortom, Hubertus zonen sterven als baby. Zijn dochters zetten zijn lijn onder diverse namen voort.
Dit is het einde van de Megense lijn Verhaak, voor zover we hebben kunnen nagaan.

Jan Schwartz en Anna Schwartz-Verhaak
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De Balans verder opgemaakt
Beroepen van Verhaken
Werpen we een blik op de beroepen van de Verhaken gedurende 11 generaties, voor zover die bij
ons bekend zijn. We baseren ons op opmerkingen over het beroep die soms op overlijdens- of
trouwaktes worden vermeld, op berichtgeving in kranten omtrent academische examens, op
toevallige treffers via internet (LinkedIn) en op mededelingen op navraag. We vatten “beroep” ruim
op: onder dit kopje wordt alles vermeld wat te maken heeft met beroep, met functie en met
opleiding. Van de eerste zes generaties is het volgende aangetekend over de lijnen uit Beesd en
Hurwenen:
Beroepen in de eerste zes generaties
Beesd
Schepen
Buurmeester
Landbouwer
Landbouwer → Steenfabrikant
Veehouder
Kloosterling
Dienstmeid
Herbergier
Hulponderwijzer→Drukker/uitgever→ burgemeester

7
1
1
1

Megen/Hurwenen
2
1
6

1
2
1

Zoals we aan het eind van hoofdstuk 3 al uiteenzetten, waren de beroepen onder de eerste vijf
generaties voornamelijk gerelateerd aan landbouw en veeteelt. Ook zien we in dit opzicht de
“scharnierfunctie” van de twee leden van de zesde generatie: Cornelist HJ1.6.4.6.1.5 die de metamorfose
van landbouwer naar steenfabrikant doormaakt en Christiaan1.7.6.9.3.8 die als zoon van een
landbouwer naar de kweekschool gaat.
Generatie 7 laat een sprong voorwaarts zien: Dit zijn in feite de kinderen van Cornelis H J en die van
Christiaan. Er is geen landbouwer of paardenkoopman meer over. De kinderen van Christiaan
oefenen iets prestigieuzer beroepen uit, als arts of ambtenaar. Twee dochters in het onderwijs. We
wezen in hoofdstuk 2 al op hun iets meer bijzondere namen, we zagen in hoofdstuk 3 dat de jongens
al op Rolduc op school zaten. Wat opvalt is dat bijna alle vrouwen in beide lijnen ook een beroep
hebben. Alleen in de Hurwener lijn zijn er twee “huisvrouwen” zonder beroep
Beroepen in generatie 7
Beesd
2
2
5 (2♀)

Priester
Drukker/uitgever
Middenstand
Onderwijs
Arts
Apothekersassistente
Indisch ambtenaar

Hurwenen
1
2 (2x♀)
1
1 (♀)
1

Generatie 8 zet die lijn voort: in deze periode (1900 – 1950) bereikt het aantal roepingen tot priester
en kloosterling haar top: een kapelaan, een Claris, een missionaris van Mill Hill en een Jezuïet c.q.
leraar wijsbegeerte. Onderwijs en zorg worden belangrijke niches waarbinnen Verhaken carrière
maken. De eerste beeldend kunstenaar dient zich aan. Elf Verhaken uit deze generatie hebben een
academische studie afgerond, van vier is een academisch proefschrift bekend.
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Beroepen in generatie 8
Priester
Drukker/uitgever
Middenstand
Handelaar/bedrijfsleven
Onderwijs
Zorg:
- Arts
- Verpleegkundige
-Maatschappelijk werkster
Filoloog
Directiesecretaresse
Werktuigbouwkundige
Hulp in de huishouding
Beeldend kunstenaar

Beesd
2
2
4 (1♀)
3
5 (2x♀)

Hurwenen
2 (1♀)

1
2 (2x♀)
1 (♀)

4 (1♀)

1

1
1 (♀)
1
2 (♀♀)
1

En zo doet generatie 9, 1938 – 197164, (waartoe ik ook mezelf reken) het. Een consolidatie van wat
de vorige generatie nastreefde. Degenen van wie een beroep bekend is hebben in het algemeen een
academische of hogeschoolopleiding gevolgd. “Nieuwe” beroepen als psycholoog, pedagoog,
planoloog zijn in opkomst. Juristen doen hun intrede. Het aantal beeldend kunstenaars neemt toe. Er
zijn nog slechts twee geestelijken, nonnen uit de Megense tak. We hebben in generatie 9 tenminste
21 Verhaken met een universitaire graad en van vier van hen is een proefschrift bekend.
Beroepen in generatie 9
Beesd
Kloosterling
Drukker/uitgever/boekhandel
Handel/bedrijfsleven
Registeraccountant
Horeca
Onderwijs
Zorg:
- Arts
- Maatschappelijk werker
- Ouderenzorg
- Verpleegkundige
- Medisch analist
- Coach, hypnotherapeut, psychotherapeut
Dierenarts
Personeelsfunctionaris
β: Bioloog/chemicus/werktuigbouw/ICT/windpark
γ: Psycholoog/pedagoog/historicus/planoloog
Jurist
Political science
Bibliotheekdirecteur
Stafmedewerker UWV
Administratief
Creatief: Beeldend kunstenaar /theatermaker
fotograaf/ruimtelijk vormgever

Hurwenen/Megen
2 (2x♀)

6 (1x♀)
4
1
1
5 (4x♀)
3
1 (♀)
1(♀)
1(♀)
1(♀)
3 (1x♀)
1(♀)
1(♀)
8 (1♀)
6 (2x♀)
4
1 (♀)
1(♀)
1
2 (2x♀)
4 (1♀)
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1

1

1

Wanneer we ons beperken tot de Beesder en Hurwener tak. De 9e generatie van de uitstervende Megener
tak wordt tussen 1909 en 1918 geboren.
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Conservator
Landschapsarchitect/tuinontwerper
Viniculteur

1 (1♀)
2 (1♀)
1

In generatie 10, die vanaf de jaren ’70 opkomt zien we het volgende scala aan beroepen uitgeoefend
worden: Artsen en psychologen zijn onverminderd populair. In de kunsten zien we de creative
strategist, de producer maar ook de bouwkundige verschijnen. De ontkerkelijking is definitief.
Beroepen in generatie 10
Handel/bedrijfsleven
Onderwijs
Zorg
- Arts
- Verpleegkundige
- GGZ: Orthopedagoog, psycholoog,
- Maatschappelijk werk
Trainer/consultant, communicatie consultant
β: Ingenieur, olie ,ICT, bouwkunde
γ: historicus, econoom, political sciences
Jurist
Facilitair dienstverlener
Creative strategist, creative producer, fondsenwerver,
binnenhuisarchitect, pottenbakker
Commando
Hovenier

Beesd
6 (2♀)
1(♀)

Hurwenen

2
1
4 (3 x♀)
2 (1♀)
2 (1♀)
4 (1♀)
3 (1♀)
2
1 (♀)
5 (3♀)

1 (♀)

1

1
1

Rudi Kousbroek heeft ooit ergens opgemerkt dat een Fransman uit de Middeleeuwen, verplaatst
naar het Franse platteland van 1957, op enige opmerkelijke incidenten na, nog alles uit zijn tijd zou
herkennen, terwijl een Fransman van 1957 verplaatst naar 1987 of daaromtrent niets meer zou
herkennen. Op dezelfde wijze kan ik me voorstellen dat oervader Minardus zich nog redelijk zou
kunnen verplaatsen in de beroepen die de kleinkinderen van Cornelis of Christiaan (generatie 8 dus)
uitoefenden, terwijl die kleinkinderen van veel beroepen van hun kleinkinderen niets meer zouden
begrijpen.

Verhaken over de hele wereld
Tot het eind van de 19e eeuw was het geografisch wereldbeeld van de Verhaken beperkt tot het
rivierengebied en de omgeving van Utrecht. Zoals gezegd, een enkele avonturier waagde zich naar
Rotterdam, Nijmegen of Maastricht (voor het laatste moest je dan ook met een binnenvaartschipper
getrouwd zijn) maar de eerste grote verhuisbeweging was die van Christiaan die helemaal van
Hurwenen naar Sas van Gent trok. Wat de hulponderwijzer uit Hurwenen er toe bracht zijn heil in
Zeeuws-Vlaanderen te zoeken, moeten latere vorsers nog eens uitzoeken.
Sindsdien zijn Verhaken over heel Nederland verspreid. De kaart hieronder geeft aan waar volgens
mijn meest recente gegevens anno januari 2022 in Nederland Verhaken aangetroffen kunnen
worden.
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In de afsluiting van het vorige hoofdstuk bespraken we al enige grote maatschappelijke
veranderingen tussen 1850 en 1900. Hierbij hoort ook de trek van het platteland naar de grote stad.
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Woonden in 1850 nog vrijwel alle Verhaken uit de Beesder en Hurwener tak netjes in Beesd of
Hurwenen, of in gevallen van grote gekheid in Rumpt, thans vinden we de meeste Verhaken in
Amsterdam (34), Utrecht (14), Breda (8), Nijmegen (7), New York (7) en Tilburg (5). Gaan we af op de
“historische” Verhaken-plaatsen dan zijn Breda en, vooruit, Nijmegen nog steeds in zwang. Verder
wonen er nog drie in Grave, drie in Arnhem. Voor zover we kunnen nagaan geen in Beesd of
Hurwenen, geen in Sas van Gent, geen in Beek en Donk, geen in Dordrecht, Zaandam of Gouda. Wat
betreft de spreiding over Nederland zijn er 43 Verhaken bekend in Noord-Holland, 29 in NoordBrabant, 19 in Gelderland, 18 in Utrecht, (en 14 in de VS.)
Want ook buiten Nederland treffen we Verhaken aan. Verhaken in de loop der tijd hebben een
tijdelijke of definitieve verblijfplaats gehad in de volgende landen (vet gedrukt: thans nog gevestigd).
Europa:
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Jersey
Ierland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
UK

Azië
Hongkong/Taiwan
Indonesië
Japan
Jordanië
Libanon
Saudi-Arabië
Singapore
Turkije

Oceanië
Australië

Afrika
Egypte
Kenya
Tanzania
Uganda
Zuid-Afrika

Amerika
Curaçao
Verenigde Staten

Slotbeschouwing
Zo blikken we in 2020 terug op ruim 350 jaar wederwaardigheden van een familie. We hebben een
ontwikkeling gezien van uniform naar gedifferentieerd.
De eerste zes generaties onderscheidden zich ten opzichte van elkaar nauwelijks in de namen die ze
van generatie op generatie overleverden. Ze bleven in grote meerderheid op de plek wonen waar ze
geboren waren en werden daar ook begraven. Ze oefenden allen een beroep uit dat nauw met
landbouw en veeteelt verweven was. Ze hadden in de kleine, besloten gemeenschappen een zekere
statuur: er wordt getrouwd met een schepen, er wordt land verhandeld, men zit in een kerkbestuur,
en is poldermeester. Als leek ben ik geneigd te denken dat Verhaken in Hurwenen en Beesd tot het
toenmalige “maatschappelijke middenveld” behoorden.
De zevende generatie is in alle opzichten getuige van grote veranderingen: men vertrekt uit de
Bommeler- en Tielerwaard en waaiert uit over Zeeland, Brabant en Noord-Holland. Er is sprake van
veel meer uitgesproken schoolopleiding en de beroepsuitoefening differentieert navenant. En men
gaat meer uitgesproken deel uitmaken van dat “maatschappelijk middenveld”, met burgemeesters,
academici, en bedrijfsleiders in verschillende sectoren, eerst en vooral de uitgeverij. En binnen die
trend zien we de generaties acht tot en met elf verder doorstomen. Zo monochroom als de periode
1650-1880 lijkt, zo veelkleurig is de ontwikkeling sindsdien. Kijk alleen naar de namen in appendix 5!
Hierbij moet gesteld worden dat dit waarschijnlijk niet zo bijzonder van die Verhaken was. Ik denk
eerder dat we deze geschiedenis als een casestudy van de wordingsgeschiedenis van een gemiddeld
geslacht in Nederland kunnen opvatten. Af en toe heb ik als amateur historicus geprobeerd meer
algemene lijnen aan te geven: in de loop der tijd worden verbindingen simpeler en dus contacten
over grotere afstanden gelegd, in de loop van de tijd is de samenleving getransformeerd van
agrarisch naar industrieel en in het kielzog van die ontwikkeling is de graad van het onderwijs met
gigantische stappen toegenomen. En al deze ontwikkelingen raakten in de tweede helft van de
negentiende eeuw in een stroomversnelling: ergo de diversificatie van de Verhaken.
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Maar dat dit ene geval een boeiend en spraakmakend volkje is geweest, daarvan ben ik tijdens het
uitpluizen van deze geschiedenis overtuigd geraakt. Ik hoop deze overtuiging op sommigen over te
brengen.
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Appendix 1

De Stamboom in de grote lijn65

Tabel 1: Generatie 1-2-3
Meijnardus 1640 - 1745 X Digna

Elisabeth
* 1665
X
Hendrikus
Pompen
1659 -1742

Digna
*1668
X
1Henricus Crol

Cornelia
* 1669

1669-1702

Agnes
*1670

Johanna
*1678
X
Marcellus van
Osch
*1665

2 Reinier
Gieben

Gijsbertus
*1681 † <1745
X
Engeltje van
Langerack
1683 - 1764

Wilhelmus
1684 - 1745
X
1 Anna van Langerack
1680-1707
2Joanna Pompe*1660

Zie tabel 6

Meindert
1710-<1729

Helena
1711-> 1753
X
1Everardus v Alem
1707-1748
2 Jan v Alem
†1756

Wilhelmina
1714-1781
X
Johannes
Versteeg
1725-1779

Everardus
1716-1800
X
Cornelia
Verkolf
1722-1765

Meynarda
1718-1761

Digna
1723-1763

Meijnardus
1729-1751

Zie tabel 2
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Deze “stamboom in grote lijn” beperkt zich tot personen met de achternaam “Verhaak” (dus personen met een vader die “Verhaak” heette). Het gaat bovendien uitsluitend om de
rechtstreekse voorgangers van Cornelis Hubertus1-6-4-6-1-5, Christiaan1-7-6.9.3.8 of Arie 1.7.1.4.7. Voor de volledige genealogie zie het Parenteel van Minardus, samen met deze geschiedschrijving
meegezonden.
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Tabel 2: Generatie 3-4 van de Beesder tak

Everardus Verhaak 1716-1800 X Cornelia Verkolf 1722 - 1765

Henricus
1743 - <
1748

Gijsbertus
1745 - 1824
X
Johanna
Versteeg
1743 - 1772

Gijsbert K.
*1811

Hendrik
1748-1827
X
Woutera
Wouters
1760-1834

Cornelis K.
1816 -1817

Meindert
1753 - 1828
X
1 Maria v Hees
1755-1794
2 Geertje Gremmen
1764-1819
3 Johanna Versteeg
1794-1884

Johanna
1750 - 1822
X
Johannes
Versteeg
1-1-1734

Quirinus Antonius
Versteeg
*1789
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1 Cornelia
1793-1802

Cornelis
1756 - 1830
X
Huberta vd
Heuvel
1784 - 1860

Angela
1758 - 1809

Zie tabel 3

2 Cornelia
1805 -1817

Wilhelmina
1760-1829

Tabel 3 Generatie4 -6 van de Beesder tak

Cornelis 1756 - 1830 x Huberta vd Heuvel 1784-1860

Everardus
1810-1869
X
1 Antonia
Versteegh
1806-1839
2 Anna AM
Pieck
1820 - 1858

2 Cornelia G
1840-1863
X
Johannes
Janssen
1828-1886

Everardus
Janssen
1860-1864

2Cornelia
1844-1844

Wilhelmina
Janssen
1862-1863

Gijsbertus
18111830

2 Cornelis
1846-1846

Henricus
18131817

2 Cornelia AM
1848-1848

Cornelis
Gijsb.
1815-1879
X
Hendrika
Kuppens
1818-1897

Cornelia MJ
1818-1894
X
Cornelis H.
Pieck
1826-1889

2 Cornelis Hubertus M
1850-1887
X
1 Margaretha M C Pieck
1852-1875
2 Henriette vd Marck
1852-1942

Zie tabel 4
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Johanna JH
1819-1819

Henrica J
1821-1876
X
Petrus
Kuppens
1826-1889

Wilhelmina
1825-1825

Tabel 4: Generatie 6-7 (+ 8 van Cornelis jr) van de Beesder tak

Margaretha Cornelia N Maria
Pieck
1852-1875

Everardus
1872-1913
1895 priester

Philippus
1874-1874

Philippus
1875-1942
1901 priester

Theodorus
1877-1959
X
Cornelia Bitter
1884-1975

Jacobus
1878-1895

Maria
1879-1972

Zie tabel 5a

Cornelis Hubertus
Johannes
1850 - 1887

Cornelia
1881-1961

Henriette Josepha Maria Lucretia v d Marck
1852-1942

Josephus
1882-1926
X
1 Anna
Boumans
1882-1918
2 Antonia
Stallman
1887-1951

Franciscus
1884-1954
X
Petronella Baks
1884-1969

Zie tabel 5c

Zie tabel 5b
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Anton
1886-1934
X
Christine v
Haaren
1892-1986

Zie tabel 5d

Cornelis
1888-1954
X
Josephina v
Maanen
1894-1992
Anna
1924-1963
X
Johannes de
Groot
1923-1991

Henriette
*1930X
Hermanus
Speklé
1926-1999

Tabel 5a: Generatie 7-8-9-10-11 van de kant van Theo

Theodorus Verhaak 1877-1959
X
Cornelia Bitter 1884-1975
Jacques

Riet

Jet

1915-2009
X
Miep
Hendriks

1916-1999
X
Hendricus
Penning de
Vries

19182008
X
Henk
Maassen
19201999

1918-2005

1914-1993

Marjo
*1944
X
Thomas
Carolan
19342015

Edo
19431996
X
Renee
Buijl *
1947
Marc* 1974
X
Marloes
Jongeneel
*1978
Eva *2007
Ruben
*2010

Michelle
*1977
X
Arthur
Bruininx
*1973
Benthe
*2014
Manne
*2014

Marie
*1965
Philip
*1967

Jacques
jr
*1945
X
Donna
Coles
*1948

Fred
*1950
X
1 Carol
Askwe
w

Rudi
*1955
X
1 Carol
Ventre
*1945

2
Cynthia
Cashion
*1961

2 Priya
Parmar

2 Amanda
*1993
2 Danielle
*1996

1
Simone
*1979
1 Paul
*1981
2Kiran
*1992
2
Natasha
*1994

Frits
*1946
Mariette
*1948
Yvonne
*1950
Paul
*1952
René
*1954
Eric
*1960
Rob
*1961

Han 1946-2021
Mariette
*1947
Bertine
* 1949
Hein
*1957

George
1920-1993
X
Johanna
Coenders
1918-2005

Jeroen
*1948
X
Cécilia
Ypinga
*1950
Mariken
*1974
Roeland
*1976
Joost
*1981
Coenraad
*1985
Zie
volgende
p.
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Ivo
19502020
X
Anna
Stax
*1951
Diederik
*1970
Ingo
*1973

Zie
volgende
p.

Guido
*1951
X
Maria
Voet
*1951

Elisabeth
*1953
X
Petrus
Schamp
*1952

Jurrie
*1954
X
Annea
Braber
*1959

Joris
*1982

Heike
*1987
Jorne
*1989
Aukje
*1991

Lennart
*1989
Steijn
*1993

Bram
*1986

Tabel 5a: Generatie 7-8-9-10-11 van de kant van Theo (vervolg)
Jeroen*1948
X
Cécilia Ypinga *1950

Mariken *1974
X
Ricardo Beugelink
* 1971

Luuk *2003
Femke *2003
Tim *2009
Renske *2011

Roel * 1976
X
Alison Sawyer * 1984

Olivier * 2013

Benjamin * 2013
Leila * 2019

Ivo 1950-2020
X
Anna Stax *1951

Joost *1981
X
Chantal Kleinsman
*1985

Coenraad *1985
X
Vivien Boonstra
* 1986

Diederik *1970
X
1) Heli Wil Schouten
*1970
2) Malouke
Mommers *1973

1) Anne *1997
Britt * 2010

Flip *2010

!) Lise *2001

Naud *2012

Moos *2013

2) Onno *2005
20 Hugo *2007
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Ingo *1973
X
Hellen Muller *1976

Merijn *2005

Loek * 2006
Pim *2008

Tabel 5b Generatie 7-8-9-10-11 van de kant van Josephus
Josephus Johannes Maria Jef 1882-1926

Antonia
Stallman 1887
- 1951

Anna Boumans
1882 - 1918

Cornelis
1910-1963
X
Johanna v
Frankfoort
1912-1988

Maria
*1943
X
Jan
Zuidema
Josephus
*1941

Theodorus
1913-1965
X
Maria
Brouwers
1913-2002

Jacomina
1911-1978

Theodorus
*1944
X
Adriana
Suikerbuik
Nicolaas
*1970
Jeroen
*1973

Josephus
*1945
X
Esther
Williams
*1959
Stacey
*1987
Paul
*1989

Mariette
*1948
X
Johan
Balder
*1943
Marjolein
*1979
Charlotte
*1983

Everardus
1914-1981

Henriette
1916-1948

Geertruida
1917-1978

X Anna
Butzelaar
1915-2002

Josephus
1922-2005

Paul
*1952
X
Rick
Krom
*1952
Willem
*1982
Eva
*1985

Mathilde
1943-2014
X
Paul v
Banning
*1940
Erwin
*1972
Roland
*1973
Stephan
*1977

Josephus
*1944
X
Marja Blok
*1945
Vincent
*1976
X
Andrea
Lenis
*1977

Linda
*1973
X
Bart
Schutz

Esmee
*2009
Arthur
*2012
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NN
19181918

Truus
1945-2017
X
Fred Janssen
*1945
Nicolette
*1968
Charlotte
*1969
Frederik
*1973

Els
*1947
X
Leo Triml
1938-2019
Marieke
*1976
Marjolein
*1978
Susanne
*1981
Caroline
*1986

Josee
1947-2016
X
Coenraad
Brouwer
*1933
Sven
*1975
Martha
*1977

Aenny
*1955

Alinda
19231995

Philippus
1925 -2006
X
Adriana Grau
*1924

Robert
*1958

Jacqueline
*1961
x
Herman
Tinga

Mitchell
Calvin

Tabel 5c Generatie 7-8-9-10 van de kant van Frans66

Francicus Cornelis Maria
1884-1954
X
Petronella Baks 18841969
Kees
1915-1967
1942
Priester
gewijd
Els
*1950
X
Maarten
Israel

19362019

Giljam
*1952
X
Monique
vd Kroon

*1964
Floor
*1996
Job
*1997

Harry
1923-1996
X
Kitty Akveld
1928-2006

Frans
1918 -1998
X
Riet Roks
1923-2016
Maarten
19532016

Paulien
*1955
X

Wilbert
*1957
X

Chi Man
Lai

Francoise
Nick

*1979
Sijung
*1980
Suying
*1981

Peter
*1952
X
Jet Derks
*1952

Camille
* 1988
Matthias
*1992
Joris
Hermans
*1977
X
Eline de
Weijer
*1979
Julia
*2010
Willem
*2012

Lotte
Hermans
*1980
X
Tjeerd
Manussen
*1983
Stijn
*2012
Amber
*2014
Daan
*2018
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Luc
*1957
X
Joke
Baas
*1955

Paul
*1954
X
Lia
Noordzij
*1955
Ward
Hermans
*1987
X
Femke
Claasen
*1987

Tim
*1988
Eline
*1991

Elmer
*1988
X
Nina
Jongkind

Jasper
*1990

Lilian
*1958
X
Frans
Soeterbroek

*1956

Derkjan
*1994

Derkjan
*1961
X
Denise
Kruit
*1973
Bas
*2003
Floor
*2005

*1984
Laure
*2020

Sanne
*2020

De vermelding van de kinderen van mijn pleegkinderen gaat tegen mijn eigen spelregel in (“alleen wanneer vader of moeder een Verhaak is”) maar quod licet Iovi non licet bovi, zoals mijn
goede moeder zei.
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Tabel 5d Generaties 7-8-9-10 van de kant van Antoon (deel 1)
Antonius Henricus Maria 1886 -1934
X
Christina Adriana Elisabeth v Haaren 18921986

Kees
1918-1983
X
Mia Bos
1919-2017

Antoon
*1947
X
Anita v
Doorn
*1960

Kees *1984
X
Inge
Verheijen

Emma

Frank
*1986

Roos
*1948
X
Louis de
Vos
1935-2004

Bart
*1990

Ria
(zie 5d dl
2)

Stan
*1950
X
Karin
Kersten
*1955

Marieke
*1977
Freek
*1980

Harrie
(zie 5d dl
2)

Jaan
*1955
X
Hedwig
Koleman
1963-2004

Hanne
*2000
Thomas
*2002

Ans
19222004

Flip
1923-2000
X
Gisela
Verheijen
*1933

Paul
*1957
X
Kirsten
v Laar
*1959

Florian
*1992
Leonore
*1994
Rosette
*1996

Marc
*1959
X
Danielle

Jaspers
*1967

June
*1995
Brandino

*1997
Delores
*1999
Balime
*2001
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Antoon
(zie 5d dl3)

Trees
(zie 5d dl 2)

Eric
*1960
X
Mariet.
Ras
*1956

Maud
*1990
Maartje
*1992

P.
*1961
X
E.G.
*1969

Pepijn
*2001
Casper
*2003

Luc
*1965
X
1)Annemarie
Brandt
*1965
2)Rupa
Sharma
*1977
1)Sjors
*1998
1)Pilar
*2000
1)Terts
*2001
1)Sabine
*2004
2)Philip
*2016
2)Leila
*2018

Peter
*1967
X
Suasan
Ligthar
t
*1971

Caro
*2001
Simcha
*2003

Jozef
(zie 5d dl2)

Willem
(zie 5d
dl3)

Sjoerd
*1962
X
Nantette
Benoist
*1967

Christine
1932-2014
X
Willij v Es
1931-2008

Wim
*1963

Anne
*1967
X
Steven
Bailey

Tabel 5d Generaties 7-8-9-10 van de kant van Antoon (deel 2)

Antonius Henricus Maria 1886-1934
X
Christina Adriana Elisabeth van Haaren 1892-1986

Kees
(zie 5d dl1)

Ria
1919-2005
X
Ferd
Pasteels
*1920

Leon *1954
X
Hetty
Kerkhoffs
*1955

Mariette
*1960
X
Christina
vd Pundert
*1959)

Anneke
*1962
X
Apfel

Jordi
*1994

Harrie
1920-2004
X
Margret
Stockmann
*1924

Ans
1922-2004

Christine
*1964
X
Harry Kruk
*1964

Monique
*1967
X
Egbert
Holthuis
*1959

Paul *1998
Iris * 1999

Flip
(zie 5d dl1)

Christine
*1956
X
Marius vd
Westering
*1956

Trees
1926-2013
X
Wim
Kempkes
1924-1999

Philo *1958

Jozef
1929-2019
X
Nel
Sommers
*1933

Antoon
(zie 5d dl3

Steven
*1962

Christianne
*1959
X
Hub Zwart
*1960
Kim
1988-'88
Lidewij
*1992
Hadewijch
*1993

Emily
*1997
Thomas
*2002
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Willem
(zie 5d dl 3

Christine
(zie 5d dl 1)

Joost
*1963
X
1)Anne
Lutten
*1967
2) Babs vd
Bergh

NN

Maas
*2001

Nine *2003

Tabel 5d Generaties 7-8-9-10 van de kant van Antoon (deel 3)
Antonius Henricus Maria 1886-1934
X
Christina Adriana Elisabeth v Haaren 1892 - 1986

Kees
(zie 5d dl1)

Ria
(zie 5d dl 2)

Harrie
(zie 5d dl
2)

Ans
1922-2004

Flip
(zie 5d dl1)

Trees
(zie 5d dl 2)

Antoon
19271998
X
Tonny
Boumans
19342014
Rudi
*1966

Jozef
(zie 5d dl
2)

Hubert
1961-'61

Willem
19311985
X
Gertje
Bos
*1934
Bastienne
*1962
X
Jasper
Derks
*1962
Harm *1991
Huub *1992
Iris *1994
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Marieke
*1963
X
Harrie
Stofmeel
*1960
Tom
*1991
Ellen
*1993

Christiine
(zie 5d dl1)

Bart *1964
X
1) Jeanine
Vos
*1964
2)Esther
Klarenbeek
*1966

Willem
*1967
X

Majorie
de Been
*1968
Noa
de Been
*2002

Thomas
de Been
*2006

Tabel 6: Generatie 2-3-4 5-6 van de Megense ,

Generatie 2, 3 deels 4 van de Hurwener

tak
Wilhelmus 1684-1745

Joanna Pompe
*1660

Anna van Langerack
1680-1707
Nicolaus
*1705
X
Johanna
Verbeek
† 1788

Theodorus
1748-1806

Nicolaas
1781-1854

Wilhelmina
1750-1806

Joannes
1784-1861
X
Annigje v
Zoest
1783-1863

Christina
1820-1903
X
Gerrardus
Verbiest
1826-1900

Hendricus
1755-1806

Wilhelmina
1786-1819

Dympha
*1705

Anna
175-1786

Willem
1760-1828
X
Willemijn
Smulders
1753-1830

Erentrudis
*1709

Meyndert
*1796

Maria
1788-1830
X
Antoon
Keizers
†1850

Adrianus
1788 -1840
X
Gijsberta
Smit
1795-1863

Evertje
1821-1871
X
Anthonie
Koppens
*1826

Megense tak
Tabel 7
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Johanna
1792-1855

Meinardus
1710-1779
X
Aldegundis v
Geffen
1722-1801

Wilhelmus
*1716
X
Anna v
Langerack
*1701

Hurweense
tak
Tabel 9

Wilhelmus
1745-1801

Francoise
1794-1811

Tabel 7 Het vervolg van de Megense tak (vervolg tabel 6)(deel 1)

Adrianus 1788-1840
X
Gijsberta Smit 1795-1863
Jacoba
18181879
X
Bruines
van
Essen

Willem *1816
X
1Gertruda
Bekman
1814-1867
2Maria v
Rooijen
*1830

Willem
18421847

Anthonius
1846-1846

Willem
18481849

Wilhelmina
1850-1910

Huijbertus
1820-1908
X
Marrigje
Gusselaar
1826-1872

Henrica
1842-1861

Zie tabel 7
(deel 2)

X
Jacobus
Verheul
1849-1917
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Wilhelmina
1825-1882
X
Jurrianus v
Rooyen

Maria
18271853

Jan
1863-1863

Johanna
1829-1866

X
Herman v
Oostveen

Anna
1864-1938
X
Arnold
Tombroek
1860-1914

Johannes
18321906
X
Anna
Dauvillier
18261918

Johannes
18671867

Clasina
1834-1896
X
1 Jacobus
Imhoff
1829-1871
2 Christ.
Westerrman
1828-1908

Susanna
18681868

Pieternella
1837-1839

Tabel 7 Het vervolg van de Megense tak (vervolg tabel 6)(deel 2)

Adrianus 1788-1840
X
Gijsberta Smit 1795-1863

Willem
*1816
X
1Gertruda
Bekman
1814-1867
2Maria v
Rooijen
*1830

Jacoba
1818-1879
X
Bruines van
Essen

Arie
1850-1851

Huijbertus
1820-1908 X
Marrigje
Gusselaar
1826-1872

Geijsje
1852-1930
X

Teunis Klomp
1840-1927

Jaantje
1853-1930
X
Arie Mosel
*1855

Arie
1856-1919
X
Wilhelmina
Voorn
1857-1921
Zie tabel 8
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Wilhelmina
1825-1882
X
Jurrianus v
Rooyen

Rijk
1858-1882

Maria
18271853

Adrianus
1865-1873

Johanna
1829-1866

X
Herman v
Oostveen

Clasina
Johannes
1834-1896
1832-1906
X
X
1 Jacobus Imhoff
Anna
1829-1871
Dauvillier
2 Christ.
1826-1918
Westerrman
1828-1908

Pieternalla
1837-1839

Tabel 8 Megense tak (slot)

Arie
(1856-1919)
X
Wilhelmina Voorn
(1857-1921)

Hubertus
(1883-1956)
X
Maria Bouhuijzen
(1886-1961)

Wilhelmina
(*1909 -1995)
X
Hannes Versteeg
(*1905)

Johanna
(1910-1988)
X
Johannes Schwartz
(1909-2000)

Adrianus
(1911-1911)

Maria
(zr. Redempta)
(1912-1992)
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Adrianus
(1914-1914)

Wilhelmina
(1885-1938)
X
Johannes Versteeg
((*1905)

Stephina
(zr Felice)
(1915-1972)

Maria
(1889-1913)
X
Johannes Wijnen
((1889-1948)

Adriana
*1916)
X
Elbertus van Dijk
(1915-2000)

Wilhelmina
(1918-1919)

Tabel 9 Hurweense tak (vervolg tabel 6)

Meinardus 1710-1779 X Aldegundis v Geffen 1722-1801

Ingeltje
17921865

Willem
*/†
1846

Wilhelmu
s

Joannes

Petronilla
1742-1819
X
1Johannes
v Bergen
† 1789
2Anthonii
v Alphen

17441804

Myndert

Bernard

17941870

17971797

NN
*/† 1847

17461747

Johannes
17971804

NN
*/†
1849

Johanna
Waltherus

1748-1805
X
Nicolaas
Boele

1747-1748

Arnoldus
1799-1799

Hendrieka
*/† 1850

Cornelis
18031881

NN
*/†
1852

NN
*/†1804

Wilhelmina
1854-1862

Gertrudis
17511770

Allegonda
1806-1885
X
Gijsb. v
Dijk
*1792

Willem
*/†
1857

†
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Wilhelmus
1753-1828
X
Anna v
Baaren
1769-1841

Bertha
18081893
X
Cornelis v
Heel
18021864

Elisabeth
1755-1813
X
Tillemanus
Somer
1763-1825

Joanna
18101858

Wouter
1758-1839
X
Geertui
Derks
1765-1834

Allegonda
1802-1883
X
1Petrus v
Geffen
1792-1847
2Hendrik
Cornelissen
1814-1882

Joanna
18051858
X
Herman
v
Geffen
18001881

Adriana
1764-1852
X
Johannes
Tabbers
1762-1819
Minardus
1810-1882
X
Wilhelmin
a v d Braak

18171886
Zie tabel 10

Tabel 10 Hurweense tak (vervolg tabel 9)

Minardus (1810-1882) X Wilhelmina v d Braak (18171886)

Geertrui
18441902
X
Gijs de
Gier
18401909

Allegonda
1845-1858

Meijnardus
1884-1964
X
Celina
Buijsse
1888-1975

Wouter
1846-1858

Pieternella
(*/† 1849)

Wilhelmina
1885-1974
X
Arthus
Lauwaert
1885-1969

Walter (I)
1910-2003
X
Johanna
Lips
1915-1998

Zie tabel 11

Henriette
19131927

Petrus
1850-1915

Bertha
1887-1976
X
Jacobus de
Groot
1884-1968

Petronella
1852-1872

Madeleine
1890-1876
X
Hendrik
Vasen
1890-1947

Marie-Anne
1925-2005
Ludwig
1926-2017
Leonie
1929-2005

Christiaan
1857-1927
X
Leonia v d
Velde
1857-1925

Hillebrand
1854-1921
X
Maria v
Osch
1870-1934

Wouterus
1858-1931
X
1 Christina
v
Herwijnen
1856-1917
2Johanna v
Doorn
1885 -1977

Ludwig
1891-1923
X
Marguerite
Billiet
1897-1967

Oswald
1893-1960
X
Margaretha v
Dortmond

Palmyre
1898-1960
X
Arie de
Graaf
1894-1943

Dorine
1900-1971
X
Johand
Enthoven
1998-1956

1898-1960
Walther (II)
1922-2014
X
Trees v
Houdt
1927-2008

Zie tabel 12

Christiaan
1922-1991

zie tabel 13

Reinoldus
1924-1992
X
Thea
Pijpers
1928-2003

Leonie
1925-1960

Oswald
1929-2005
X
Lieske
Janssen

Zie tabel 14
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Helma
1930-2020
X
Herman
Obergföll
1917-1973

Greet
1933-2012
X
Hendrik
Janssen
1931-2017

Mieke
*1936
X
Daan vd
Grinten
1928-1987

Tabel 11 Hurweense tak (einde via Walter-I1.7.6.9.3.8.1.1)
Walter Christiaan Meijnard Marie 1910-2003 X Johanna Lips 1915-1998

Hetty
1938-2009

Corrie
*1939
X
Joris Colsen

Monique
*1961
Coen *1964

Meynard
CCW
*1941
X
Fenne v d
Merbel
*1946

Willemien
*1944
X
Pierre
Theunen
1945-2006

Yvonne
* 1972
Antoinette
* 1978

Irene *1976
Françoise
*1978

Walter
1946 - 2021
X
1)NN
2)Dian
Wienk
1949-2006

Cornelis
(1947-1974)

Christ Leo
* 1949
X
Willie
Geerlings
(1947-2012)

Leonieke
*1975

Gijs *1979

Wouter
*1983

Jasper *2010
Floor *2012
Hanne *2014
Jens "2016

Tabel 12 Hurweense tak (einde via Walther-II1.7.6.9.3.8.5.1)

Walther Christiaan Johan Marie 1922-2014 X Trees van Houdt

Ludwig
*1955

Hendrikus
*1959

Walter
*1960
X
Corine Budding

Elodie
*1962
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Marguarite
*1966
X
Erik Camman

Ronaldus
* 1966
X
Karin van Reeuwijk

Stanislaus
*1967
1) X Karin 't Houdt
2) X Carla
Noteboom

Tabel 13 Hurweense tak (einde via Reinoldus1.7.6.9.3.8.6.2)

Reinoldus Leonardus Oswald Marie 1924-1992 X Thea Pijpers 1928 - 2003

Margriet * 1953
X
Jan Sijbrand

Oswald * 1955
X
Ineke
van den Elshout
*1953

Karien *1956
X
NN

Eric * 1960
X
Miriam van der
Heijdt

Simon *1992

Job *1993

Michiel * 1964
X
Jeanine Aalders *
1969

David *1994

Wouter *2002

Tabel 14 Hurweense tak (einde via Oswald1.7.6.9.3.8.6.4)

Oswald Henricus Thomas Marie 1929-2005 X Lieske Janssen

Marie Christine * 1964

Paul * 1967

Frans 1966
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Nicole *1969

Olivier *2004

Appendix 2

Verhaak in cijfers

Onze database bevat gegevens over 685 personen die ten minste een Verhaak als vader of moeder hebben. 348
daarvan behoren bij de Beesder, 194 bij de Hurwener tak en 117 bij de Megense tak. 26 kunnen niet tot één van deze
takken gerekend worden. Het zijn Meynardus1 en zijn dochters, de zusters van Gijsbertus1.6 en Wilhelmus1.7 en hun
kinderen.
Deze 685 individuen zijn lid van 170gezinnen, 99 behorend bij de Beesder tak, 47bij de Hurwener tak, 20 bij de
Megense tak. Drie gezinnen zijn niet indeelbaar: het gezin van oer-Meynardus1, en de gezinnen van zijn dochters
Elizabeth1.1 en Johanna Meynderse1.5 Verhaak.
Oer-Meynardus1 is generatie 1. Zijn kinderen, waaronder Gijsbertus1.6 en Wilhelmus1.7, vormen generatie 2 en zo
voorts. Tabel 1 laat zien hoeveel personen uit de verschillende takken de verschillende generaties tellen, zowel op
individueel niveau als op gezinsniveau67.
Totaal

Geen tak

Beesd

Hurwenen

Megen

Ind.

gezin

Ind.

gezin

Ind.

gezin

Ind.

gezin

Ind.

gezin

Generatie 1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Generatie 2

7

4

7

2

0

1

0

1

0

0

Generatie 3

32

6

18

0

7

3

7

2

0

1

Generatie 4

36

10

0

0

21

4

11

6

4

1

Generatie 5

55

12

0

0

13

3

34

6

8

3

Generatie 6

73

12

0

0

24

4

31

2

18

6

Generatie 7

76

15

0

0

31

5

14

6

31

5

Generatie 8

87

32

0

0

29

21

23

7

35

3

Generatie 9

129

53

0

0

82

44

30

11

16

1

Generatie 10

138

20

0

0

107

14

27

6

5

0

Generatie 11

51

0

0

34

0

17

0

0

0

Totaal

685

26

4

348

99

194

47

117

20

170

Over bijna vier eeuwen en elf generaties heen bedraagt de gemiddelde leeftijd van Verhaken 44 jaar68. De manvrouw verdeling is 49-51. Wanneer er getrouwd wordt, is dat op de gemiddelde leeftijd van 30 jaar. 8% is niet ouder
geworden dan 12 jaar, wanneer we de jongste generatie 11 buiten beschouwing laten. Het gemiddeld aantal
kinderen per gezin bedraagt 4,0, het percentage dat trouwt is 31%.
Er zijn wel verschillen tussen de drie takken: De gemiddelde leeftijd van Verhaken van de Beesder tak is 43 jaar, van
de Hurwener tak 49 jaar en van de Megense tak 36 jaar. De Beesder tak kent 46 % vrouwen, de Hurwener tak 49% en

67

Even de sociale wetenschapper spelen: generatie 1 en 2 tellen minder dan tien personen. Uitgesplitst naar takken geldt dit
ook voor generatie 3, en voor de Megense tak voor alle generaties behalve 6-8. Voor gezinnen is dit uiteraard nog veel sterker.
Dat betekent in de beschrijvende statistiek die ik hieronder bedrijf dat een verschil van 1 persoon in b.v. de Megense tak van de
9e generatie (8 personen) onmiddellijk een verschil van 12,5% betekent, terwijl dat in de overeenkomstige Hurweense tak (30
personen) maar 3,3% is en in de overeenkomstige Beesder tak (56 personen) 1,8%.
68
Hierin zit in die zin een vertekening dat voor alle nog in leven zijnde Verhaken 2020 als “sterfjaar” is aangewezen. Voor hen is
de leeftijd niet hun leeftijd bij overlijden maar hun huidige leeftijd. Zo ook voor kinderen die niet ouder dan 12 jaar geworden
zijn: hier zijn dus ook de kinderen meegeteld die na 2008 geboren zijn.
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de Megense tak 57%. In de achtste en negende generatie is de Megense tak voor meer dan 70% vrouw.
De gemiddelde trouwleeftijd is voor alle drie de takken min of meer hetzelfde: tussen 28 en 32 jaar.
Van alle leden van de Beesder tak is 10% niet ouder geworden dan 12 jaar, binnen de Hurwener tak is dat 12% en
binnen de Megense tak wordt 37% niet ouder dan 12 (generatie 11 buiten beschouwing gelaten) .
Binnen de Beesder tak bedraagt het gemiddeld aantal kinderen 3,5 per gezin, binnen de Hurwener tak is dat 4,2 en
binnen de Megense tak is dat 5,9. Binnen de Beesder tak is 24% van de kinderen binnen een gezin gehuwd, binnen
de Hurwener tak is dat 37% en binnen de Megense tak 41%. Minstens zo groot als de verschillen tussen de takken
zijn de verschillen tussen de generaties. Kijken we naar de gemiddelde leeftijd per generatie voor de verschillende
takken.

Gra ek 1
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De eerste generaties lijken een sterk geslacht te weerspiegelen. De gemiddelde leeftijd in de eerste generaties is
betrekkelijk hoog: Tussen de 50 en de 60 jaar (zie grafiek 1 in het zwart). Daarna daalt hij tot rond de 40 jaar in de
zesde en zevende generatie om bij de negende generatie weer tot 60 jaar te stijgen. De Hurweense tak lijkt tot en
met generatie 8 gemiddeld ouder te worden, de Megense tak blijft vanaf generatie 7 onder het gemiddelde.
Mijn eigen Beesder generatie is met name in de vijfde en zesde generatie een lagere levensduur beschoren dan
gemiddeld. Generatie 9 is nog grotendeels in leven, geboren vanaf 1938 in de Hurweense tak en vanaf 1941 in
Beesder tak en zal dus hoger “eindigen”. Van de Beesder tak is nog één lid van de achtste generatie in leven in
januari 2021. Alsof het zo moet zijn is dit de jongste dochter van de jongste zoon van Cornelis HJ. Van de negende
generatie in de Beesder tak zijn bij ons weten in januari 2021 acht personen overleden en zeventig nog in leven.
De Megense tak is in generatie 9 “uitgestorven” in de mannelijke lijn. De gemiddelde leeftijd van dertig jaar van
generatie 10 en van elf jaar van generatie 11 weerspiegelt de start van deze generaties in de jaren ’70 resp. rond
2010.
Een belangrijke demper van de gemiddelde leeftijd is de kindersterfte. In grafiek 2 is getoond hoe de kindersterfte
over generaties en takken verdeeld was. We zien dat vooral in de generaties 5 t/m 7 de kindersterfte hoog was. 33%
van de leden van de zevende generatie werd niet ouder dan 12. In de Beesder tak was die kindersterfte in generaties
5 en 6 nog hoger: in generatie 6 werd in deze tak de helft van de geregistreerde personen niet ouder dan 12 jaar.
Daarna daalt het tot minder dan 5% in generatie 10. Voor de Megense tak ligt dat percentage veel hoger, maar een
blik op tabel 1 leert dat deze percentages aan het eind slechts betrekking hebben op acht respectievelijk vier
personen
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Gra ek 2
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Die hoge kindersterfte in generaties 5 tot en met 8 laat zien dat het leven in de 19e eeuw hard was. Zo kwam mijn
overgrootvader Cornelis Hubertus1.6.4.6.1.5 uit een gezin waarin drie van de vijf kinderen binnen een paar dagen na
hun geboorte waren overleden. Maar het kan erger. De Megense lijn zet bij Willem1.7.1.4.7.1 Verhaak niet door omdat
tussen 1842 en 1861 vier van zijn vijf kinderen, waaronder drie zoons niet ouder dan negen jaar worden, hoewel
geen van hen bij de bevalling sterft. Clasina1.7.1.4.7.8 Verhaak, ook uit de Megense lijn, ziet in de periode 1865-1887
vijf van haar negen kinderen uit twee huwelijken op de leeftijd van enige weken tot ruim een jaar overlijden. De
grote uitschieter in de Megense lijst zien we in de laatste generatie, wat overigens slechts één gezin betreft: alle vier
de kinderen van Wilhelmina1.7.1.4.7.3.4.1.1 Verhaak, oudste dochter van Hubertus1.7.1.4.7.3.4.1., wier vier kinderen tussen de
twee en negen jaar oud worden. Ze overlijden tussen 1943 en 1949. In de Hurweense tak loopt de naam Verhaak via
Cornelis1.7.6.7.6, kleinzoon van stamvader Meinardus1.7.6 dood omdat tussen 1846 en 1862 drie van zijn zeven kinderen
levenloos ter wereld komen, drie kinderen slecht enkele maanden leven en één meisje op haar zevende overlijdt.
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Er was niet zo’n groot verschil tussen de diverse takken wat betreft de leeftijd waarop men in het huwelijk trad.
Grafiek 3 laat zien dat deze trouwleeftijd ook in de tijd niet aan verandering onderhevig was. In generatie vijf
registreerden we in Megen geen huwelijk, vandaar de rare knik in de grafiek.
Een ander belangwekkend getalsmatig aspect is het gemiddeld aantal kinderen dat een gezin telde. Grafiek 4 laat dat
per generatie en per lijn zien. Tot en met de zevende generatie schommelde dat tussen de zes en de acht kinderen,
daarna zien we het geleidelijk afnamen tot iets meer dan 2 kinderen in generaties 9 en 10. In generatie 3 en 5 t/m 7
ligt het gemiddeld aantal kinderen in de Beesder tak nog wel boven het gemiddelde. De Megense tak laat in de
generaties 7 t/m 9 hogere aantallen dan de andere zien.

Gra ek 4:
Gemiddeld aantal kinderen in een gezin per genera e
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Dit getalsmatig overzicht maakt het inzichtelijk waarom de “Megense” tak uitdooft. Aan de gezinsgrootte heeft het
in de generaties vanaf 1850 niet gelegen. Die is gemiddeld groter dan in de twee andere takken. We zien een grote
kindersterfte die gepaard gaatmet een “vrouwen”-overschot. Daardoor gaat de naam Verhaak verloren, omdat in
meerdere gevallen alleen een of meer vrouwen in een gezin voor nieuwe nakomelingen zorgen, en die nieuwe
nakomelingen dragen de naam Verhaak niet meer.
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Appendix 3

Incestueuze relaties

In de 19e eeuw waren de families Pieck, van Avezaath en Verhaak belangrijke in Beesd. De Piecken waren al sinds de
15e eeuw toonaangevend. Hendrik Pieck wordt rond 1542 genoemd als heer van Tienhoven en het Blauwe Huis te
Beesd. Een achterkleinzoon van hem, Dirck Pieck is omstreeks 1635 secretaris van Beesd. Diens kleinzoon Daniël
heeft als zesde kind Cornelis Pieck, stamvader in tabel 1 op de volgende bladzijde.69
Johannes van Avezaath (1803-1862), zie tabel 3, was afkomstig uit Schalkwijk. Hij was poldermeester en
landeigenaar. Zijn zoon Johannes Nicolaas, die huwt met Maria WE Pieck, was gemeentesecretaris van Beesd. Zijn
dochters trouwen met twee broers van Henriette van der Marck, wier vader gemeentesecretaris van Grave was.
De verwevenheid van deze vier families moge blijken uit de volgende drie stamboompjes van resp. Pieck, Verhaak en
van Avezaath.
Stamboom 1: Cornelis Pieck (1740-1807), generatie I, heeft vijf kinderen, waarvan er drie van belang zijn voor de
Pieck/Verhaak/van Avezaath verstrengeling. Deze drie kinderen (Generatie II) krijgen zeven kinderen (Generatie III)
die met een van Avezaath of een Verhaak zullen trouwen. In het geval van Avezaath betreft het vijf broers en zussen,
allen kinderen van Johannis van Avezaath (1803 – 1862). Twee dochters van Theodorus Pieck (1778 – 1850) trouwen
zo met twee broertjes van Avezaath, een zus van die twee broertjes trouwt met een neef van die twee zusjes Pieck.
Nog een andere broer en zus van Avezaath trouwen weer met een broer en zus Pieck die weer neven en nichten van
de vorigen zijn.
De familie Verhaak wordt hier wat doorheen geweven. In genoemde generatie III van de familie Pieck trouwen een
broer en een zus Pieck met een broer en een zus Verhaak, te weten Everardus Engelbertus1.6.4.6.1 en Cornelia Maria
Johanna1.6.4.6.5. Vervolgens trouwt Everardus Engelbertus’ zoon Cornelis Hubertus J1.6.4.6.1.5 opnieuw met een meisje
Pieck, het nichtje van zijn moeder.
De broer van Everardus Engelbertus, Cornelis Gijsbertus1.6.4.6.4 heeft naast vele anderen een dochter die met de
zesde van de broers en zussen van Avezaath trouwt én een dochter die met een Pieck trouwt, en wel de broer van
de echtgenote van haar neef Cornelis Hubertus. Dit echtpaar Pieck-Verhaak krijgt het voogdijschap over de twee
oudste zonen van Cornelis Hubertus, geboren uit zijn eerste huwelijk met Margaretha CNM Pieck.
De familie van der Marck mag het weefsel afhechten. Nadat Cornelis Hubertus Verhaak na de dood van zijn
Margaretha Pieck met Henriette van der Marck trouwt, zien we in de daaropvolgende jaren tot tweemaal toe een
broer van Henriette in Beesd opduiken, om met twee zusjes van Avezaath te huwen. Dit zijn dochters van één uit de
genoemde reeks van zes broers en zussen van Avezaath, die met een Pieck trouwden. Wanneer Maria Hendrika van
Avezaath in 1907 overlijdt hertrouwt Franciscus van der Marck met Maria Geertruida Johanna Pieck, een dochter uit
het huwelijk van Adrianus Pieck met één van de zes meisjes van Avezaath. Een nichtje dus van zijn eerste vrouw.
Tabel 2 en tabel 3 laten hetzelfde zien, maar dan vanuit het perspectief van de familie Verhaak en van de familie van
Avezaath.

69

Zie: Genealogische fragmenten van het geslacht Pieck-Piek, samengesteld door Egidius Pieck te Sittard, 1989
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Gen. I

Cornelis Pieck 1740 – 1807 x Anna Maria Brunlief † 1795

Generatie II

Theodorus J.P.B Pieck 1778-1850
X
Henrica van Kampen 1789 - 1860

Engelina Anna
Generatie III

1825-1870

Johanna
Cornelia
1834-1914

X
Gerhardus v.
Avezaath
(1826-1875)

X
Bernardus
M.
v.Avezaath

+
4

Cornelis Pieck 1779 – 1813
X
Johanna H van Zeelst 1792-1855

Generatie IV

Cornelis
Hendrikus
1815-1879

Adrianus
Theodorus
1818-1891

Anna Maria
Engelina
1820-1858

X
Cornelia
M.J.
Verhaak

X
Johanna M.C
v.Avezaath
(1823-1884)

X
Everardus
Eng.
Verhaak

Maria
Geertruda
Johanna Pieck
X

Cornelis HJ
Verhaak
X

Franciscus PM v
d Marck (2e
huwelijk)

Henriette v
d Marck

Henricus Nicolaas Pieck 1781 – 1815
X
Margaretha M Hakkert 1786 - 1846

+
7

X

+2

Philippus Bernardus
1822-1870

Maria Wilh. Engelina
1826-1877

X
Maria M. Ph. V.Avezaath (18291856)

X
Johannes N. v.Avezaath (18241866)

Margaretha
CNM Pieck

Johannes H.
Pieck
X

Johanna C
Verhaak
1858 -1919

Tabel 1: afstamming familie Pieck Legenda: Verhaak, Pieck, v Avezaath, v d Marck
←Huis van Cornelis Hubertus J Verhaak
in Beesd

Daartegenover: huis van de familie →
Pieck in Beesd, met fiets van de auteur
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+1

Maria
Hendrika
V.Averzaath
(1856-1907)

Hendrika Th.
V.Averzaath
(1859-1928)

X Franciscus
PM v d Marck

x Antonius
ADE v d
Marck

+2

+3

Johannis Adrianus
v.Avezaath
1841-1908

X Huberta C
Verhaak
1845-1921

Everardus Engelbertus (1810-1869)

X Anna Maria Engelina Pieck
(1820-1858)

Cornelis Gijsbertus (1815-1879)

Cornelia Maria Johanna
(1818-1894)

X Hendrika Christina Kuppens

X Cornelis Hendricus Pieck
(1815-1879)

Cornelis HJ (1850-1887)

Huberta Cornelia (1845-1921)

Johanna Christina (1858-1919)

X 1) Margaretha Pieck

X Johannis Adrianus v Avezaath
(1841-1908)

X Johannes H. Pieck

2) Henriette vd Marck

+5

+9

Tabel 2: afstamming familie Verhaak
Johannis van Avezaath (1803-1862)
X Geertuida van den Heiligenberg
Johanna M.C
v.Avezaath (18231884)

Johannes N.
v.Avezaath (1824 –
1866)

Gerhardus v.
Avezaath

x Adrianus
Theordorus Pieck

X Maria Engelina
Wilhelmina Pieck

X Engelina Anna Pieck

(1826-1875)

Maria M. Ph.
V.Avezaath (18291856)

Bernardus M.
v.Avezaath (18361913)

Johannis Adrianus
v.Avezaath

X Philippus Bernardus
Pieck

Johanna Cornelia
Pieck

Huberta Cornelia
Verhaak

Tabel 3: afstamming familie van Avezaath
Legenda: Verhaak, Pieck, v Avezaath, v d Marck
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1841-1908

+6

Appendix 4

Het huijs Agtermonde
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Huijs Agtermonde aan Lingedijk in Rumpt
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Appendix 5

Welke namen passen bij Verhaken?

De eerste zes generaties
Van oudsher was het zo dat kinderen vernoemd werden, vaak naar hun doopvader of -moeder of
naar andere voorouders: opa, oma, oom, tante, soms naar vader en moeder. Het is dus logisch dat
binnen een familielijn bepaalde namen populair blijken.
Wanneer we de namen van de Verhaken uit de eerste zes generaties (1640 - ± 1900) uit de drie
onderscheiden lijnen onder de loep nemen, dan krijgen we in frequentie van voorkomen de volgende
top-10 van de Beesder lijn, de Hurwener lijn en de Megense lijn:
Tabel 1 Meest voorkomende voornamen van Verhaken in de lijnen Beesd, Hurwenen en Megen in de
eerste zes generaties + de generaties waarin de namen in kwestie worden aangetroffen
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Beesd

Generatie

Hurwenen

Gener. Megen

Gener.

Cornelis 6♂ 6♀

4-6

Wilhelmus 5♂ 1♀

2-6

Willem 4♂ 3♀

2-6

Meindert70

1-4

Meindert 4 (+ 1)

1-5

Nicolaas 4♂ 1♀

3-6

Gijsbertus 4 (+3)1

5

1-6

Johannes 2♂ 3♀

4-5

Johannes 2♂ 3♀ (+1)

3-6

Wilhelmina 4

3-6

Wouter 4

4-6

Meinard 3♂

1-4

Henricus 3♂ 1♀

4-5

Petronilla/Petrus 4

4-6

Maria 2♀

5-6

Petrus 3

6

Gertrudis

2

Adrianus 1♂

5

Everardus 2

3-5

Elizabeth

1

Eefje 1♀

6

Johanna 2

6

Christiaan

1

Christina 1♀

6

Huberta

1

Hillebrant

1

Theodorus 1♂

4

Tussen haakjes: aantal keren dat een naam als 2e, 3e etc. werd gegeven

Generatie zeven en acht
Tabel 2 Meest voorkomende voornamen van Verhaken in de lijnen Beesd, Hurwenen en Megen in de
generaties 7-8
rang Rang
gen.
1-6
1
1
2
3
4
5
6
5
7
8
7
9
9
1
2

Beesd

Rang
gen.
1-6

Hurwenen

Rang
Gen.
1-6

Megen

Cornelis 4♂ 1♀ (+ 81)

1

Wilhelmina 3♀

6

Arie/Adrianus 3♂

Philippus 4 ♂ (+4)

8

Christiaan 2♂ (+7)

1

Willem 2♂ 2♀ (+ 1)

Henriette 4 ♀

4

Walt(h)er/Wouter 2♂ (+2)

3

Johannes 2♂ 1♀

Josephus 3 ♂ (+2)

-

Oswald 2♂ + 3)

5

Maria 1♀ (+1)

Maria 3 ♀2

-

Ludwig 2♂ (+1)

-

Antonius 1♂

Jacobus 2♂ 1♀ (+ 2)

-

Margaretha 1♀ + 3)

-

Hendrika 1♀

Henricus 2 ♂ (+ 3)

-

Josephus 1♂ (+3)

Antoon 2♂ (+4)

2

Meindert 1♂ (+ 2)

-

Geijsje 1♀

Everardus 2 ♂ (+ 2)

-

Madeleine 1♀ (+ 2)

-

Rijk 1♂

Theodorus 2 ♂ (+ 2)

-

Dorine 1♀ (+2)

-

Hubertus 1♂

2 e,

3e

Tussen haakjes: aantal keren dat een naam als
etc. werd gegeven
Maria als 2e of later naam wordt niet geteld, omdat dit bij RK doopnamen vaak automatisch geschiedt.

In de Beesder lijn wordt grote opruiming gehouden. Alleen Cornelis handhaaft zich op eenzame
hoogte. Daar zal zeker het ontijdig overlijden van stamhouder Cornelis HJ1.6.4.6.1.5 debet aan zijn.
Gijsbertus, Meindert, Wilhelmina, het wordt niet meer teruggezien. Ook Everardus blijft in de top-10,
70

Alle spellingsvormen worden samengenomen: Minardus, Meynard, Meinard, Meijnard, Meindert
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waar Cornelis Hubertus J1.6.4.6.1.5 zijn oudste zoon plichtsgetrouw naar zijn opa blijft vernoemen en in
de daaropvolgende generatie heeroom Everard1.6.4.6.1.5.1 ook een aantal malen wordt vernoemd. Ook
de naam Henricus blijft voorkomen, maar dit zal geen vernoeming naar ooms of oudooms van
Cornelis Hubertus, die nooit ouder werden dan vijf jaar zijn, maar, zoals eerder geopperd, de
mannelijke pendant van “Henriette” betreffen. De herkomst van de nieuwkomers is duidelijk:
Henriette, Josephus, Jacobus, Antoon en Theodorus zijn allemaal via Henriette van der Marck
geïmporteerd: het zijn haar broers, haar vader en haar grootvader naar wie haar kinderen en
kleinkinderen vernoemd zijn. Philippus lijkt wat de oorsprong betreft een Pieck-achtergrond te
hebben. De moeder van de oudste Philippus Verhaak1.6.4.6.1.5.2 was Margaretha CNM Pieck, de dochter
van Philippus Bernardus Pieck.
In de Hurwener tak handhaven de oude familienamen Willem (nu uitsluitend in de vrouwelijke
variant van Wilhelmina) en Wouter, als Walt(h)er, zich in de 7e en 8e generatie. Ook Meindert is niet
verloren gegaan maar komt hier slechts eenmaal als hoofdnaam en tweemaal als secundaire naam
voor. Christiaan1.7.6.9.3.8 was in de 6e generatie de eerste drager van die naam, maar hij geeft hem wel
aan twee kleinzonen door en hij wordt bovendien zevenmaal als tweede of derde naam vernoemd.
Maar ook hier veel nieuwkomers: Oswald, Dorine, Margaretha, Madeleine, Ludwig. De herkomst is
hier niet zo duidelijk. Van de vrouw van Christiaan, Leonie Maria Rosalia van de Velde kan gezegd
worden dat ze door broers en zussen met kleurrijke namen omringd was: Mathildis, Eulodia Maria,
Adelaïda Dominica, Amelia Maria, Christina Maria, Dominicus Damianus, Josephus en Edmundis.
Haar ouders heetten Jacobus Angelus en Henrica Albertina. Een voorliefde voor buitenissige namen
kan eruit voortgevloeid zijn, maar rechtstreekse familiebanden kunnen slechts aan de naam
Madeleine (van zus Mathildis) en Josephus toegeschreven worden.
In de Megense tak handhaven zich aan de top de namen die ook in de eerste 6 generaties veel
voorkwamen: Adrianus als overgebleven “stamvader” in generatie 6 oogst navolging in de
daaropvolgende generaties: 3 x komt Arie of Adrianus Verhaak voor en ze zetten de lijn ook door. Dat
geldt niet voor Willem. Komt tweemaal voor, maar de jongens sterven voor hun 5e. De Wilhelmina’s
hebben geen Verhaak meer als nageslacht. Johannes/Johanna komt op de derde plaats. Alle andere
namen zijn eenmalig voorkomend.
Belangrijkste gevolgen van de “zuivering” van de 7e en 8e generatie:
•
•

•

•

De naam Meinard lijkt verdwenen uit de Beesder en Megener tak en uitsluitend voortgezet
in de Hurweense tak.
In de Beesder tak blijft Cornelis de meest belangrijke naam. Vanuit het verleden blijft Everard
een constante factor. Belangrijkste nieuwkomers vanaf het eind van de 19e eeuw zijn
Philippus, Josephus en Henriette.
In de Hurwener tak zijn van oudsher Willem/Wilhelmina, Walt(h)er/Wouter en Meynard
belangrijke namen. Oswald en Christiaan zouden nieuwe familienamen kunnen worden na
generatie 8.
De Megense tak leunt met name op Adrianus/Arie.
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Generatie negen
Tabel 3 Meest voorkomende voornamen van Verhaken in de lijnen Beesd, Hurwenen en Megen in
generatie 9
rang Rang
gen.
1-6
5
1
2
4
2
4
5
6
9
7
8
9
9
9
1

Beesd

Rang
gen.
1-6

Hurwenen

Rang
Gen.
1-6

Megen

Maria1 7♀

1

Walt(h)er/Wouter 2♂ (+1)

1

Arie/Adrianus 2♂ ♀

Paul 2♂ 2♀

4

Christiaan 1♂ 1♀

2

Wilhelmina 2♀

Josephus 3 ♂ 1♀

7

Margaretha 2♀

4

Maria 1♀ (+2)

Elisabeth 3♀ (+1)

-

Cornelis/Corrie 1♂ 1♀

3

Johannes 1♀ (+1)

Peter 2♂ 1♀

3

Willem/Wilhelmina 1♂ 1♀

-

Stephina 1♀

Christina 3♀

-

Hendrikus/Hetty 1♂ 1♀

Theodorus 2 ♂ (+ 3)

5

Meindert 1♂ (+ 1)

Jacques 2♂ 1♀
Rudi/Rudolf 2♂
Erik/Eric 2♂
Lucas 2♂

Ook Mariëtte, Marieke

Maar nu generatie 9: Weer grote verschuivingen in de periode 1945-1980. In de Beesder lijn zijn
Cornelis, Philippus en Henriette volledig verdwenen. Ook Everardus wordt nog maar eenmaal als 3e
naam aangetroffen. Ze zijn vervangen door modieuze 50-er jaren namen als Paul/Paulien, Peter, Eric,
varianten op Elisabeth, Mariëtte en Luc. Sommige namen komen min of meer ins Blauen hinein, bij
Josephus, Christina en Theodorus liggen uiteraard opa of oma op de loer. Josephus is vooral populair
in deze generatie bij de nazaten van de vroeg overleden Jef1.6.4.6.1.5.9 . Zijn zonen Cornelis, Theodorus
en Everardus hebben allen hun oudste zoon Josephus genoemd. De naam Chris/Christianne/Christina
zien we bij de kleinkinderen van Antoons1.6.4.6.1.5.10 vrouw Christina van Haaren.
Hurwenen is behoudender. De meeste namen in de top-7 van de 9e generatie waren in eerdere
lijsten al bekend. Walt(h)er handhaaft zich als de familieleider, gevolgd door Christiaan en
Margaretha. Meindert bezet een knappe 5e plaats en is zo, samen met Wouter/Walther en
Willem/Wilhelmina dé naam waarop Hurweense Verhaken zich kunnen beroepen. Namen als Oswald
en Ludwig zijn maar eenmaal teruggekomen in de naamgeving.
De laatsten der Mohikanen in de Megense lijn blijven dezelfde namen handhaven. Arie/Adrianus
blijft de belangrijkste naam.

Generatie tien
In generatie 10 is de traditie van het vernoemen van je kinderen naar het voorgeslacht definitief
vervangen door de meest individuele expressie van de meest individuele emotie. Ach ja, veel van
deze kinderen zijn ook letterlijk “tachtigers”, zij het een eeuw later. De oudsten zijn al in de 60-er
jaren geboren, de jongsten eind negentiger jaren. En in het midden van de zestiger jaren hoefden
Nederlanders de namen van hun kinderen niet meer uit een door de overheid vastgelegde namenlijst
te kiezen.
In de Beesder tak wordt een variant op Philippus nog een drietal keren aangetroffen – en nog een
Willem c.q. een Guillaume. Willem is via Antoons zwager, heeroom Willem van Haaren de Beesdertak
binnengeslopen; tot en met generatie 9 was het in de Hurwener/Megener tak een topnaam. In de
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Hurwener tak vinden we nog twee Wouters en twee Chris(tiaan)s, maar in beide takken zoek je naar
Meinards, Theo’s, Everts, of Jossen tevergeefs.
Van de generatie 9 handhaven Maria, Elisabeth (beide in varianten) en Paul zich. Meest populair in
de 10e generatie blijft Maria*71 dat in verschillende varianten 4x voorkomt. Dan dus Philip met een
score 3. Op de valreep kwam ook Thomas* nog met drie treffers. Dan wordt het een massasprint. Op
de 4e plaats, met 2 vernoemingen, ex aequo: Caroline, Charlotte, Coen, Daniel(le)*, Eline/Ellen*, Floor,
Freek, Iris, Jasper, Job, Joris, Linda*, Nicolette*, Paul, Roeland, Sebastiaan, Simon(e) , Steven*, Tom,
Willem*, Wouter*.
En dan dendert het peloton binnen: Amanda, Anouk, Antoinette, Arthur, Aukje, Balime, Bart*, Bram,
Brandino, Caitlyn, Calvin, Casper, David, Derkjan, Tjerko, Delores, Dylan, Elmer, Emily, Erwin, Eveline,
Francoise, Frank*, Gijs, Giselijn, Hadewijch, Hanne, Harm, Heike, Huub, Ingo, Irene, Jeroen*, Joost,
Jordi, Jorne, June, Kees, Kim*, Kiran, Leila, Leonieke, Lidewij, Loes, Lotte, Maas, Madeleine (maar niet
aan de Hurwener kant), Manu, Marc*, Marie Louise, Marjo,Marjolein, Martha, Matthias, Maud,
Merlijn, Michelle, Mitchell, Monique, Natasha, Nine, Noa, Olaf, Olivier, Pepijn, Pilar, Sabine, Sara,
Sijung, Simcha, Sjors, Stacey, Suying, Susanne*, Sven, Terts, Tim*, Vincent, Ward, Yvonne. Allemaal
uniek
Verhaken, een veelnamig volkje.

71 *

Door het Meertens instituut geschaard onder populairste babynamen van de jaren ’80.
https://www.mamaenzo.nl/jaren-80-babynamen
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Appendix 6

Doodlopende sporen en losse flodders

Inleiding
Op 9-06-2020 stuitte ik via Geneanet (www.geneanet.org) op de link tussen de Hurwener en de
Beesder lijn. Op 1-07-2020 ontving ik van Meynard Verhaak1.7.6.9.3.8.1.1.3 aanvullende informatie die
mijn losse trosje Megense Verhaken aan de Hurweense tak bond. Dan denk je alle Verhaken in
Nederland in het vizier te hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik stuit nog op Verhaken die niet in
mijn wereldbeeld passen. Wanneer ik op Wiewaswie (www.wiewaswie.nl) ga zoeken, “Verhaak” als
zoekterm intoets en de hele boel vervolgens op jaartal sorteer, bevat de eerste pagina uitsluitend
niet bekende Verhaken van 1684 tot 1741. Gelukkig blijkt het merendeel betrekking te hebben op
geboorten, huwelijken of overlijden met een Nederduitsch Hervormde of een Nederlands Hervormde
signatuur, maar ook de RK doop van Maria Verhaak, dochter van Wilhelmus Verhaak en Maria Peters
op 22-07-1700 in Breda bevindt zich ertussen. Ik kan Maria niet plaatsen in mijn verzameling.
Ook laat de stamboom, die in de parenteel van Meijnardus wordt uitgedrukt, op meerdere plaatsen
losse eindjes zien. Zonen die niet overtuigend geregistreerd vroeg sterven maar waarvan geen enkel
nakomelingschap vastgelegd is. Ik noem het doodlopende sporen, Verhaken die we op een gegeven
moment moeten verlaten maar die wellicht huns weegs gegaan zijn, hun familielijn hebben
voortgezet en opeens weer opduiken in de familiegeschiedenis.
Opduikende figuranten als Maria Verhaak die ik niet in de legpuzzel kan plaatsen, komen ook naar
voren in het systematisch doorpluizen van kranten en internet op de naam “Verhaak”. Verhaken met
een voornaam die niet ergens in de stamboom te linken zijn. Ik noem ze losse flodders, patronen die
op onverwachte momenten kunnen ontploffen en een geheel nieuw licht op de stamboom werpen.
In deze appendix zet ik achtereenvolgens op een rijtje waar de stamboom losse eindjes en losse
flodders laat zien.

Losse eindjes
Het eerste losse eindje betreft de kinderen van Gijsbertus1.6. Zijn oudste zoon Meindert, vernoemd
naar zijn grootvader wordt geboren op 26-04-1710 in Beesd en daarna weten we niets van hem.
Gelukkig weten we dat op 5-06-1729 weer een Meijnardus geboren wordt, dus we mogen aannemen
dat hij voor zijn 19e is overleden. Die tweede Meijnardus overlijdt weer op zijn 22e en zal ook niet
voor nageslacht hebben gezorgd. Dat doet hun broer Everard1.6.4. Eenzelfde verhaal hebben we voor
de kinderen van Everard. Zijn oudste zoon Henricus wordt op 2-05-1744 geboren en daarna is weer
niets van hem bekend, maar er wordt wel een Hendrik op 16-07-1748 geboren dus Henricus zal wel
snel gestorven zijn. Deze tweede Henrik1.6.4.3, echter, trouwt in 1799 en overlijdt op 6-8-1827 en van
enige nakomelingschap van zijn kant is niets bekend. Dit is een los eindje…
De jongere broer van Hendrik, Cornelis1.6.4.6 zet de familielijn voort en vanaf dan is de Beesder tak van
de Verhaken keurig gedocumenteerd. Maar wat er van eventuele kinderen van Hendrik is gekomen?
Een ander los eindje treffen we aan in de Megense tak. Hier zou Nicolaus Verhaak1.7.1, zoon van
Willem, vijf kinderen hebben. De oudste, Theodorus1.7.1.1 wordt geboren op 27-8-1748 in Est/Varik.
Daarna is niets meer over hem vernomen. Diens jongere broer, Henricus J1.7.1.3 wordt geboren op 118-1755 en overlijdt 4-8-1806 in Megen. Ook over eventuele nazaten van hem is niets bekend. Hun
jongste broer Meyndert wordt op 8-12-1796 geboren, overigens rijkelijk laat (48 jaar resp. 41 jaar) na
Theodorus en Henricus. Ook Meyndert is in rook opgegaan.
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Dan is er in de Hurwener tak nog Myndert Verhaak1.7.6.7.2 (1794-1870), zoon van Wilhelmus
Meijnardus Verhaak1.7.6.7 uit Hurwenen. Hij is 76 jaar oud geworden maar van nakomelingschap
ontbreekt elk spoor.

Losse Flodders
Bijgaand krantenartikel (Nieuwe Tilburgse Courant 18-61957)vermeldt sans gêne een 18-jarige P.Verhaak uit Eindhoven die
in hoger beroep terecht stond wegens het aanbieden van met
rattengif gevuld rumbonen aan zijn (ex-) vriendin. Een 18-jarige anno
1957 is in 1939 of 1938 geboren.
Mijn database telt op dit moment 30 P. Verhaken, maar geen die om
of nabij 1939 is geboren. We moeten altijd oog houden voor het
gegeven dat met het scannen van oude krantenartikelen Verbraak of
Verhaar plotseling in Verhaak verandert. Neemt overigens niet weg
dat het me verwondert dat een 18-jarige die terecht staat zo met
naam en toenaam in een krant terecht komt.

Ook kunnen we de hieronder vermelde Bernardus
Verhaak, winkelier te Utrecht in De Utrechtse Courant
van 3-10-1931 niet plaatsen. Van de Utrechtse Verhaken
uit die tijd (Megense lijn) zou Hubertus1.7.1.4.73.4.1 in
aanmerking komen. Had hij nog een broer?

In De Courant van 5-06-1906 wordt ons kond gedaan van de geboorte van Neeltje, dochter van C.
Berghouwer en W. Verhaak in Zaandam. Geen van de 16 Wilhelma’s of Wilhelmina’s Verhaak in mijn
bestand komen in aanmerking voor het moederschap in 1906.

In het Utrechts volksblad: sociaal-democratisch Dagblad 25-01-1828. Roelof Verhaak (noooit van
gehoord) uit Zegveld had in 1828 een hofstede met land die hij verkocht aan Pieter Balvert
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En dan is er de
niet te traceren
Vlaardingse
caféhouder A.
Verhaak die
moet getuigen in
een rechtszaak
te Rotterdam.
Het betreft een
beroving in zijn
café, de
beroofde man
bleek later
vermoord in
Breda. Verslag
van de rechtszaak in het bovenstaand artikel.
In De Volkskrant van 14-04-1947 wordt ook in
het verslag van een wielerwedstrijd gerept over
de “vinnige Ph. Verhaak” uit Vlaardingen. In
hetzelfde artikel wordt dezelfde renner echter
ook als Vethaak benoemd. Misschien heette de
Vlaardingse caféhouder ook wel A. Vethaak.
Mijn volgende losse flodder betreft
nevenstaand verslag van het “Nationaal
Zangfeest” een door de NSB opgezette
manifestatie op de Dam in Amsterdam in
september 1942, uit de Residentiebode van 7-91942. Hier gaf de stadsbeiaardier van de St
Bavo kerk, ene Verhaak, acte de présence. Zie
het linker artikel op de volgende pagina. Wie o
wie?

De Residentiebode 7-09-1942

De Tijd 6-01-1942

En dan hieronder in de Opregte Haarlemsche Courant van 21-06-1770 de laatste losse flodder.

Ene H Verhaak uit Zaandam (voorvader van Neeltje, hierboven?) stelt zijn herberg “de Oude Prins”
beschikbaar voor een publieke verkoping. Zoals 140 jaar later Wouter en Hillebrant Verhaak in
Hurwenen in hun herberg openbare verkopen houden, zo is “De Oude Prins” ook al plaats van
openbare veiling.
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Appendix 7

Methodologische verantwoording

Het proces
In de zestiger jaren verzamelde ik met mijn broer Paul1.6.4.6.1.5.9.3.2 en mijn moeder gegevens over ons
voorgeslacht, in de pastorieën van Beesd en Rumpt.
In de jaren ’90 hielden Jozef1.6.4.6.1.5.10.8 en Flip1.6.4.6.1.5.10.5 Verhaak en hun zwager Ferd Pasteels, de
man van Ria1.6.4.6.1.5.10.2 zich intensief bezig met de stamboom. Zij legden de geschiedenis van Huys
Agtermonde en van Cornelis Hubertus1.6.4.6.1.5 zijn steenfabriek vast en doken ook dieper in de eerste
generaties. Mijn moeder, Kitty Verhaak-Akveld, vrouw van Harry1.6.4.6.1.5.9.3, neef van genoemde
Verhaken uit Grave, heeft in die tijd onze bevindingen met hen gedeeld.
Op onderstaande foto zien we de neven en nichten Verhaak “op expeditie” in Beesd, op de plek van
Cornelis’ steenfabriek

v.l.n. r: Flip1.6.4.6.1.5.10.5(zoon van Antoon), Henriette1.6.4.6.1.5.11.3 (dochter van Kees), Flip1.6.4.6.1.5.8.9 (zoon
van Jef), Harry1.6.4.6.1.5.9.3 (mijn vader en zoon van Frans), Jacques1.6.4.6.1.5.4.1 (zoon van Theo), Jos
1.6.4.6.1.5.8.8
(zoon van Jef) en Ria1.6.4.6.1.5.10.2 (dochter van Antoon)
In die tijd had in ieder geval mijn moeder contact met Meynard1.7.6.9.3.8.1.1.3 Verhaak uit Eck en Wiel,
die afstamde van een door ons ontdekte “Hurwener” tak, die zich niet aan onze Verhaken uit Beesd
lieten linken. Hij verschafte een grote hoeveelheid informatie, zowel over het vervolg van de
Hurwener tak als een hypothese over de oorsprong van zijn tak die een link met Beesd zou kunnen
betekenen.
Al deze informatie die mijn moeder had, heb ik bij wijze van spreken in een schoenendoos
meegenomen bij haar overlijden in 2006. Ik heb op dat moment ook de moeite genomen alle mij
bekende informatie op te slaan in de database Aldfaer.
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Toen werd het maart 2020 en Nederland ging als gevolg van het Coronavirus in intelligente
lockdown. Ergens in maart of april hoorde ik op de radio omtrent het bestaan van de site
www.wiewaswaar.nl waarop geboorten, huwelijken en overlijden van Nederlanders sinds de 17e
eeuw elektronisch verzameld waren. Ik zou op dat moment twee maanden in Rome verblijven, had
de tijd en ben dit ietwat uit de hand gelopen project begonnen. Systematisch ben ik de 1563 treffers
op “Verhaak” gaan nalopen. Dit leverde nieuwe Verhaken op (een tot dan toe onbekende “Megense”
tak, ook aanvullingen op de Beesder en Hurwener tak, voor zover mij op dat moment bekend) en
ontbrekende geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.
Ik stuitte ook al snel op de website nl.geneanet.org waarop naar stambomen gezocht kan worden.
Op deze site trof ik een bestand “De Bommelerwaardse boom”, beheerd door Ron van Wijnen aan,
waarop Meindert1 Verhaak genoemd werd als de vader van Gijsbertus1.6 én Wilhelmus1.7 Verhaak, de
eerste altijd gezien als stamvader van de Beesder tak (zie ook hieronder), de tweede als stamvader
van Hurwener tak. Wat mij betreft was hetgeen ik bij Meynard uit Eck en Wiel nog als hypothese zag
bij deze bevestigd. Ik had een missing link.
Nadat ik Meynard op de hoogte had gesteld van mijn voortgang, ontving ik van hem aanvullende
informatie die mijn “Megense tak” tot vroege afsplitsing van de Hurweense tak bestempelde. Daarop
voortbordurend kon ik een reeks Verhaken uit Utrecht en omgeving een plek in de stamboom geven.
Een andere ontdekking op internet was het bestaan van de site www.delpher.nl waarop men kan op
trefwoord kan zoeken in kranten sinds 1609. “Verhaak” levert 6009 treffers op, deels missers omdat
er sprake is van een verhaal of een zaal des vermaaks, andere treffers gaan bij nader inzien over ene
Verhaag of Vethaak maar er blijven duizenden krantenartikelen over die over een Verhaak gaan.
Daarvan zijn er ook nog honderden advertenties van uitgeverij/drukkerij Verhaak, in Grave dan wel in
Sas van Gent, maar dan nog is het een bron van informatie waaruit ik in dit werk rijkelijk heb geput.
Aan het einde van mijn zoektocht bezocht ik mijn achternicht Chris1.6.4.6.1.5.10.8.1, dochter van Jozef en
haar moeder Nel Sommers die me inzage gaven in het voorbeeldige archief dat Jozef over de familie
Verhaak had nagelaten. Opnieuw leverde het ontbrekende jaartallen, bidprentjes en foto’s van
Verhaken, met name sinds 1880.
En tenslotte is er internet. Via LinkedIn en facebook kwam ik links en rechts Verhaken op het spoor
die ik benaderde met de vraag of ze inderdaad zoon/dochter van … waren die dan en dan in …
geboren was en zo ja, of ze aanvullende informatie wilden geven. Ook dat vulde weer een hoop lege
plekken in.

Inhoudelijke afwegingen
De stamboom die ik hier verhalend bespreek en die minutieus in het parenteel van Minardus
Verhaak (bijlage) is weergegeven, is voor 95% gebaseerd op eenduidig geïdentificeerde personen,
d.w.z. personen van wie ergens geregistreerd is wie de ouders zijn, met wie ze in het huwelijk traden,
welke getuigen daarbij aanwezig waren, en wanneer ze waren overleden ook vaak weer gepaard met
informatieover ouders en partner. Maar het begint met rafelrandjes, losse eindjes en aannamen.
Wat ik presenteer is een mélange van hetgeen Verhaken (naar ik aanneem met name Flip Verhaak en
mijn moeder) veronderstelden, van hetgeen Meynard aanleverde en van “de Bommelerwaardsche
boom”, gepubliceerd op Geneanet.
Vanaf Gijsbertus1.6 hebben we wat de Beesder tak betreft vaste grond onder de voeten. Zijn
nakomelingschap zoals dat hier gedocumenteerd is, is goed en eenduidig afgeleid van doopboeken
en later burgerlijke stand registers. Voor zijn broers en zussen hebben we het volgende document,
dat inzicht geeft in de derde generatie Verhaak.
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Kopie van pagina 144-I en II van de Schepenbank van Deil, 1750. Vertaling op volgende pagina
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Bovenstaand document bevestigt nog eens de ook al in doopboeken vastgelegde nakomelingschap
van Gijsbertus Verhaak en Engeltje van Langerack: Lijntje (Helena), Wilhelmina (Guielma), Meentje
(Meijnarda), Digna en Meijndert worden allen genoemd. Alleen de oudste zoon Meijndert ontbreekt.
Hij heeft wel bestaan, want diens doop in het Doopboek 1673-1769 van de RK parochie Beesd is
opgetekend op 26-04-1710: “Meijndert Gijsbertse Verhaek, wettige zoon van Gijsbert Verhaek en
Engelken van Langerack. Patr. Louwies van Langerack, matr. Willemijn van Langerack”. Conclusie in
het archief Verhaak: de in 1710 geboren Meijdert Gijsbertse is voor 1751, toen bovenbeschreven
document werd getekend overleden. Mijn conclusie: hij is voor 1729 overleden, want anders hadden
Gijsbert en Engelken niet opnieuw een kind “Meynard” genoemd.
In het Doopboek 1763-1769 van de RK parochie Beesd treedt Dympha Verhaak op als meter bij de
geboorte van Guielma (Wilhelmina) Verhaak, dochter van Gijsbertus. Hieruit wordt in het archief
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Verhaak afgeleid dat ze een tante van Wilhelmina, een zus van Gijsbert zou moeten zijn.
Bij Gijsbertus’ dochter Meijnarda en zijn zoon Meijnardus treedt Guielmus Meijnders (Willem)
Verhaak op als peter. Lijkt ook weer op verwantschap (broer van Gijsbertus) te duiden. Bij Meijnarda
is Disonysia Hack meter. Bij Gijsbertus’ dochter Digna is ene Digna Hack uit Enspijck de meter.
In het archief Verhaak worden deze speculaties niet nader ingevuld. Gijsbertus blijft daar erfvader.
Gijsbertus

Meijndert

Helena

Wilhelmina

Everardus

Mijnarda

Digna

Meijndert

Bron:Achief Verhaak
In de Bommelerwaardsche boom gaat men verder: hier worden Gijsbertus (* 1681) en Wilhelmus
(* 1685) als broers naast elkaar gezet, met daarboven een vader Mijndert (Willem is immers
Guielmus Meijnders = zoon van Mijndert) en verder is daar toegevoegd een oudere zus Johanna
Meijnderse Verhaak (* 1678). De Bommerlerwaardsche boom vermeldt slechts twee kinderen van
Gijsbertus.
Meijndert

Johanna

Gijsbertus

Wilhelmina

Willem

Everardus

Bron: Bommelerwaardsche boom
In de door Meynard1.7.6.9.3.8.1.1.3 Verhaak overleverde afstamming van de Hurweense tak wordt
Dionysia Hack (getuige bij doop Meijnarda Verhaak) als de echtgenote van oervader Meijndert
gepresenteerd en is dus de moeder van Gijsbertus en Willem geworden. Dan zou oma de getuige bij
de doop van Meijnarda geweest zijn.
Bovendien heeft Meynard nog vier broers en zussen van Gijsbert c.s. opgespoord, waaronder een zus
Digna Verhaeck (kan dit Digna Hack zijn, de meter van in dat geval haar nichtje Digna?). In Meynards
versie is Willem ouder dan Gijsbertus (hij laat ze beiden in 1680 geboren zijn. Ik ben uitgegaan van de
versie in de Bommelerwaardsche boom en heb Gijsbertus als oudere broer van Willem aangemerkt.
Één van de nieuw opgespoorde zussen is Elisabeth, volgens Meynard in eerste instantie in 1685
geboren. We vinden Elisabeth Verhaak van Dungen terug op Geneanet, geboren in 1665. Ze moet
wel eerder geboren zijn, want in 1690 trouwt ze met Henricus Willemsz Pompen uit Alem met wie ze
acht kinderen krijgt. We vinden haar ook terug als Elisabeth Meijnderse Pompen (geboren Verhaak).
De toevoeging Meijnderse, die we ook op geneanet bij haar zuster Johanna aantreffen, geeft meer
vaste grond aan de gemeenschappelijke vader Meijndert. Pikant detail dat de onderlinge
verwantschap nog overtuigender maakt: de tweede vrouw van Willem Verhaak is Joanna Pompe, de
zus van Henricus Pompen, de man van Willems oudste zus Elisabeth. Het door Meynard
overgeleverde plaatje ziet er dan als volgt uit:
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Meijndert
x Dionysia

Elisabeth

Digna

Cornelia

Agnes

Meijndert

Helena

Johanna

Wilhelmina

Willem

Everardus

Gijsbertus

Mijnarda

Digna

Meijndert

Bron: Archief Meynard Verhaak: de kinderen van Gijsbertus
Geneanet stelt dan nog één wijziging voor: Waar Elisabeth Verhaak van Dungen opduikt, heet haar
vader Mijndert Verhaak en haar moeder Digna NN. Digna lijkt voor de hand liggend, waar zowel een
dochter als een kleindochter Digna worden aangetroffen. Ook Elisabeth èn Johanna noemen één van
hun dochters Digna. Het is voor mij zelfs de vraag of de hieronder opduikende dochter van Willem,
“Dymphna”, niet ook een Digna moet zijn.
Zoals gezegd is de verdere afstamming van Gijsbertus goed gedocumenteerd door archief Verhaak.
De Hurwener tak, die dus bij de jongste (?) zoon van Meijndert en Dionysia begint is door
Meynard1.7.6.9.3.8.1.1.3 als volgt overgeleverd.
Meijndert
x Dionysia
Digna

Elisabeth

Digna

Cornelia

Agnes

Johanna

Willem

Gijsbertus

Nicolaus

Dymphna

Anna

Dominicus

Erentrudis

Meinardus

Wilhelmus

Bron: Archief Meynard Verhaak: De kinderen van Willem
Bij Meijnderts zoon Willem begint de Hurwener tak. De eerste drie kinderen, Nicolaus, Dymphna en
Anna zijn uit een eerste huwelijk van Willem, met Anna van Langerack, een nichtje van Engelken van
Langerack met wie Gijsbertus gehuwd was. De laatste vier kinderen zijn uit een tweede huwelijk met
Johanna Pompe uit Alem.
Bij de eerste drie kinderen van Willem duikt Dymphna weer op. Dympha (net anders gespeld) zou
meter bij Gijsbertus’ dochter Wilhelmina geweest zijn. Zij is, als dochter van Willem, een nicht van
Gijsbertus.
De Hurwener tak loopt verder via Meinardus en is dan ook goed door ons gedocumenteerd via
Wiewaswie.nl. Enige speculatie is er nog over de Megense tak, die bij Meinardus stiefbroer Nicolaus
zou beginnen. De huidige Meynard Verhaak levert de volgende stamboom over:
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Meijndert x
Dionysia
Digna

Willem

Theodorus

Wilhelma

Nicolaus

dymphna

Anna

Wilhelmus

Hendricus

Meijndert

Dominicus

Erentrudis

Meinardus

Wilhelmus

Adrianus

Bron: Archief Meynard Verhaak: oorsprong van de Megense tak
Meynard Verhaak geeft aan dat bij Adrianus de Megense tak begint. Deze is ook goed
gedocumenteerd verder te volgen zoals ik in deze verhalende geschiedenis en het bij behorend
parenteel heb gedaan.
Adrianus was de zoon van Willem Verhaak en Wilhelmina Mulders. Ik had in mijn verzameling
Verhaken uit Wiewaswaar een Maria Verhaak, gestorven te Megen en dochter van Willem Verhaak
en Meijntje Mulders. Een duidelijke zus van Adriaan. Dan Wilhelmina Verhaak, gestorven te Megen in
1819, ook dochter van Willem en Wilhelmina. Wilhelmina heet dan Smulders. Ook Joannes Verhaak,
geboren in 1784 is via zijn trouwakte te koppelen aan Willem en Wilhelmina.
Uit de burgerlijjke standgegevens die het Brabants Historisch Informatie en Documentatiecentrum
(BHID) onlangs on-line zette, kwam nog een dochter van Willem Verhaak naar voren: Francoise, die
op 5-07-1811 op 17-jarige leeftijd overleed. Diezelfde database bevatte ook registratiegegevens
waaruit bleek dat ene Nicolaas Verhaak -blijkens de overlijdenaangifte van Willem Verhaak diens
zoon – samen met Johanna Verhaak en Anna Keijsers (dochter van Maria) en haar tweejarige dochter
Maria Uijland in één pand samenwonen. Er zijn twee dergelijke registraties, één uit 1840, waarin
Nicolaas in 188 en Johanna in 1801 geboren zouden zijn en één uit 1854 waar Johanna in 1792 en
Nicolaas in 1781 geboren zou zijn.
Al met al hebben we zo een gezin van Willem Verhaak en Wilhelmina Smulders gereconstrueerd
bestaande uit Nicolaas, Joannes, Wilhelmina, Maria, Adrianus, Johanna en Francoise, waarvan
Nicolaas en Johanna zeer lang, waarschijnlijk ongehuwd, hebben samengewoond (in het ouderlijk
huis?). Ze werden in 1840 gezelschap gehouden door hun nichtje Anna Keijsers, dochter van de in
1830 overleden Maria en in 1854 ook door haar dochtertje Maria. Nicolaas zat wel tussen 1846 en
1849 in de gevangenis in Den Bosch.
Willem zou volgens de overlevering van Meynard Verhaak de zoon van Nicolaus zijn. In de
overlijdensacte van Willem Verhaak, afkomstig van BHID, staat als diens vader “wijlen Nicolaas
Verhaak” vermeld, dus ook voor deze verbinding bestaat bewijs. Ook in het BHID zijn
overlijdensactes van Theodorus en Derk Verhaak, beide uit 1806 vermeld. Hierbij lijken de broers van
Willem ook bevestigd in hun bestaan.
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Mijn reconstructie van de Megense lijn is dus:
Meijndert x
Dionysia
Digna

Willem

Nicolaus

Wilhelmus

Nicolaas

Joannes

Wilhelmina

Maria

Adrianus

Johanna

Francoise

Gedocumenteerd met ouders
Afkomstig uit gemeentelijke registratie
Overlevering Meynard, maar nu gestaafd door overlijdensacte Willem
Verantwoording Megense tak
Vanaf de kinderen van Joannes en Adrianus is de hele Megense tak reconstrueren vanuit de
archieven.

Arbitraire beslissingen bij de cijfermatige presentatie van Verhaken
•

•
•
•

•

In Appendix 2, waar ik een aantal “epidemiologische” cijfers over Verhaken geef, heb ik me
strikt beperkt tot alle gezinnen waarin een Verhaak een van de ouders is. Gezinnen van
meisjes Verhaak zijn mee in beschouwing genomen, maar de gezinnen van hun kinderen (die
dus geen Verhaak meer zijn) zijn buiten beschouwing gelaten. Ze worden soms nog wel
genoemd in de Parenteel.
Alle nog in leven zijnde personen hebben als leeftijd hun leeftijd anno 2020 gekregen.
Waar leeftijden onbekend zijn, vanwege een ontbrekende overlijdensdatum, is bij personen
geboren na 1940 aangenomen dat ze nog in leven zijn.
Personen die tussen 1880 en 1940 geboren zijn hebben bij ontbrekende overlijdensdatum
een overlijdensdatum gekregen die overeenkwam met de gemiddelde levensverwachting in
hun geboortejaar, zoals vastgesteld door het CBS. Uiteraard gebeurde dit niet wanneer
bekend was van iemand die voor 1940 geboren was, dat deze nog in leven was.
Bij personen die voor 1880 geboren zijn is bij ontbrekende overlijdensdatum de leeftijd als
missend beschouwd.
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