
Albert Haak  
 
Als Albert en zijn zes zusters gedoopt worden in Olst1, een plaatsje aan de IJssel ten Noorden van Deventer, als 
kinderen van Jan Willems en Grietje Immincks, wordt de achternaam Haak niet genoemd. Zowel Albert als zijn 
zusters, waarvan er drie net als Albert later in Utrecht wonen, noemen zich echter Haak of Haks en een tante 
die in Amsterdam woont heet ook Aaltje Haak. Dat de kinderen uit Olst en de volwassenen in Utrecht 
inderdaad dezelfden personen zijn blijkt uit latere documenten uit Olst waar de moeder samen met haar 
volwassen kinderen genoemd worden. 
 
Dopen in Olst van kinderen van Jan Willems en Grietje Jans Immincks: 
 

11.10.1705 Wilhelmina 
30.01.1707 Gesina 
20.12.1711 Aeltje 
04.06.1713 Berendjen 
08.09.1715 Albert en Maria, gemelli 
28.08.1718 Hendrina 

 
Alle kinderen van dit echtpaar, behalve de tweelingzuster Maria van Albert, komen samen met hun moeder en 
in de juiste volgorde voor in de volgende akte opgemaakt in Olst in 17272: 
 
« 1727 Den 27. Febr. Verwalter Scholten Stichler Coornoten Jan Lammers, Albert Jansen 
Ick Joan Stichler J.U.D. en Verwalter Scholten van Olst stelle tot Momberen over Willemina, Gesina, Aeltien, 
Berentien, Albert, en Hendrina onmundige kinderen van Grietien Imminks bij wijlen Jan Willems Cuper ehelijk 
verworven, de personen Tonis Lubberts en Jan Lubberts om den onmundigen profijt te soeken en schade te 
weeren. Voorts erschenen in eodem Judicio Grietien Imminks voornoemd geassisteert met Christiaen Caspars 
als haer versochten en toegelaten Momber in desen, ende heeft de voornoemde kinderen voor vaderlijk goed 
bewesen  met haar allen eens een summa van twee hondert en vijfentwintig Car. gld. vrij geld /: waertegen de 
moeder alle overige goederen, geene uijtbescheiden, met haer lusten en lasten sal behouden :/  welke 
penningen aen een ieder pre quota sullen worden uijtgekeert soo dra als meerderjarig sullen geworden sijn. 
Sijnde expres bedongen, dat bij afsterven van eene van de kinderen desselfs nalatenschap half sal erven en 
versterven op de Moeder en half op de Susters en Broeder; Alsmede dat sij de Vader voor sijn leven lang 
fatsoenelijk in kost en klederen sullen onderhouden en bij afsterven eerlijk doen begraven sonder kosten van 
de kinderen, ‘t welke Herbert Sondorp toekomende Eheman van Grietien Imminks voornoemd mede bij 
handtastinge alhier in Judicio heeft aenbelooft. Eindelijk heeft de Moeder belooft de kinderen eerlijk te sullen 
opvoeden, lesen en schrijven en daer en boven de Meisjes naeijen te laten leeren, en de Soon des vaders 
ambagt namentlijk het kuipen, voorts bij uijtgaen uijt het huis de Meisjes een fatsoenelijke uijtsettinge, ende 
de Soon het kuipers knecht gereetschap mede te geven » 

 
Er staat een kanttekening bij deze akte van twintig jaren later: 
« obst. 6 July 1747 Verwalt. Scholten Aert Brouwer Coornoten Berent Vos, Jak. Willems 
Erschenen in Judicio Albert Haak en Wild Jan van Achterberg in huwelijk hebbende Berentjen Haak, ende 
bekenden soo voor hen selven en voor absente susters, ten vollen te hebben ontfangen in desen gemelte twee 
hondert en vijfentwintig gulden met den aankleve van dien, waarmede haar vaderlijk goed is voldaan: 
bedanken in desen haere momboiren voor haer goede gedaene administratie, obst. dato als boven » 
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Wild Jan van Achterberg en Berentjen Haak hadden toestemming gekregen voor hun huwelijk in Utrecht van de 
stiefvader en de moeder van de bruid3 uit Olst: « Dat Herbert Sundorp en Grietjen Immincks Ehelieden voor mij 
verklaart hebben, volkomen erbewilligen de aanstaende ondertrouw tusschen Wilt Jannes Agterberg en 
Berendgen Haks beijde vertoevende tegenswoordig tot Utrecht, wenschende dat volgens Kerkerorder die haar 
voornemen ‘t volle beslag mag erlangen. Sulks attestere ik bij desen Olst desen 9 April 1741 » 
Zij trouwen in de Domkerk op 11 Mei 17414. Wilt Jan van Agterberg heeft een stalhouderij op de Hoge 
Koornmarkt aan de Oude Gracht.  
 
Albert Haak komen we voor het eerst tegen in Utrecht als hij aangenomen wordt als lidmaat van de Nederduits 
Gereformeerde Gemeente op 2 April 1745. In het volgende jaar trouwt hij met Johanna Koperwijk5: 
 

       
 
Johanna Coperwijck is een dochter van Jan Coperwijck en Megteld van der Marsche en is geboren op 5 Mei 
1723 en gedoopt in de Lutherse Kerk van Utrecht in de Hamburgerstraat. Aelbert Haak en Johanna Coperwijk 
hebben dertien kinderen6, waarvan de eerste negen zijn geboren in een huis op de Oude Gracht tussen de 
Geerte en de Voldersbrug: 
 

gedoopt 25.11.1746 Domkerk: Jan Willem – voor 1749 gestorven 
gedoopt 05.03.1748 Catharinakerk: Margrita - nooit getrouwd  
gedoopt 26.11.1749 Domkerk: Jan Willem – van beroep kuiper en getrouwd met Cornelia Overbeek 
gedoopt November 1751 Domkerk: Hendrik – van beroep kuiper en getrouwd met (1) Hillegonda 
Bekker en (2) Jacoba Selijn  
gedoopt 26.10.1753 Domkerk: Maria - gestorven 7 jaar oud in 1761 
gedoopt 08.06.1755 Geertekerk: Abraham - gestorven 5 jaar oud in 1761 
doop niet gevonden:  Aaltje – begraven op 1 November 1761 Geertekerk 
gedoopt in Februari 1759 Catharinakerk: Johanna - gestorven 4 maanden oud in 1759 
gedoopt 29.06.1760 Catharinakerk: Jacobus - gestorven 1 maand oud in 1760 
 

Albert Haak verkrijgt het Utrechts burgerschap op 3 Juli 17597: « Haak (Aalbert) geboren uit Overijssel, een 
kuiper, en zijn 7 kinderen Grietje, Jan Willem, Hendrik, Maria, Abraham, Aaltje en Johanna ». Albert is dus net 
als zijn vader Jan Willems en zijn twee oudste zonen van beroep kuiper. In 1759 krijgt Albert een erfenis van 
zijn tante en hij koopt een nieuw huis agter 't Wijstraat waar nog vijf kinderen geboren zijn: 
 

gedoopt 22.07.1761 Domkerk: Abraham – wachtmeester en getrouwd met Antonia Knuijver; woonde 
in Nijmegen en daarna in Utrecht 
gedoopt 26.06.1763 Catharinakerk: Jacobus - gestorven 7 maanden oud in 1764 
gedoopt 26.05.1765 Geertekerk: Maria - gestorven 1 week oud in 1765 
gedoopt 06.12.1767 Geertekerk: Maria – nooit getrouwd 
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Van de dertien kinderen zijn er dus vijf volwassen geworden, maar alleen de drie zoons zijn getrouwd. 
 
In 1759 worden Albert en zijn zusters Gesina, Aaltje, Berendje en Hendrina genoemd in het testament van hun 
tante Aaltje Haak8: 
 
« Op huijden den 6den Maart 17C Negen en vijfftigh des nanoens ten 6 Uuren Compareerden voor mij 
Johannes Kelffkens Nots: etc. ende voor de nagenoemde Getuijgen Aaltje Haak meerderjarige dogter wonende 
binnen dese stad mij notaris door de nagenoemde getuijgen bekend gemaakt siekelijk sijnde edog haar 
verstend en uijtspraak volkomen magtig en gebruijkende als ons notaris en Getuijgen opentlijk is gebleken 
dewelke uijt aanmerkinge van de sekerhijd des doods ende onsekere tijd en Uure van dien genegen sijnde te 
disponeren over hare tijdelijke goederen Revocerende Casserende dood en te niet doende alle voorgaande 
testamenten en andere soorten van uijterste dispositien die sij Comparante testatrice voor dato deses mogte 
hebben gemaakt en gepasseert verklarende daarvan geen geheugen te hebben en op nieuws disponerende in 
kragte van de octroijen aan de Comparante op heden van den Ed. Hove van Utregt verleent. Soo verklaarde sij 
Comparante Eerstelijk te legateren aan haar Comparantes Neeff Aalbert Haak wonende binnen dese stad Een 
obligatie ten lasten van dese provintie van Utregt Staande ten name van des Comparante Testatrice groot in 
Capitaal Een Duijsent gulden in dato 26 Julij 1732 geaggreeerd den 14 Jann: 1733 onderaan Fol. 1510. Gelijk sij 
Comparante testatrice almede maakt en bespreekt aan haar Comparantes Nigte Hendrina Haak wonende in de 
Mijere van S’hartogenbosch de somma van drie hondert Guldens. Prelegaterende sij Comparante aan haar 
Nigte Aaltje Haak meerderjarige dogter wonende te Amsterdam: Een Cabinet, Een Laag Tafeltje, Een Thee 
Stooff, Een do. Blaatje, Een Spiegel tafeltje met een klijn hangspiegeltje, Een klijn kasje met porcelijn daar in 
sijnde, Mitgrs nog een bed Peuluw en twee kussens met desselfs Toebehoren. Legaterende sij Comparante aan 
Wilt Jan van Achterbergh Natenoemen Executeur de somma van Een hondert gulden eens. Op de last van 
welke voorsz: Legaten Preelegaten Schuld en Doodschuld veklaarde sij Comparante testatrice tot haar Eenige 
en algehele Erfgenamen te nomineren en te Institueren Gelijk sij Nomineerd en Institueert bij desen haar 
Comparantes Nigten Aaltje Haak meerderjarige dogter wonende te Amsterdam, Geesje Haak getrouwd met 
Hermanus Vriesekolk wonende binnen dese stad en Beerendje Haak Getrouwd met Wilt Jan van Achterberg 
Insgelijx binnen dese stad wonagtigh ider voor een geregt darde part in alle hare verdere natelatene goederen 
soo roerende als onroerende Soo leen tins als allodiaal Actien en Crediten nietwes van dien uijtgesondert 
omme daar mede te handelen als met say Eijgen goed. Stellende sij Comparante testatrice tot Executeur van 
dit haar Testement boedel en nalatenschap voorn. Wilt Jan van Achterbergh gevende aan deselven sodanige 
Ampele magtlast en Authoritijt als aan een Executeur na regten kan en mag Gegeven Worden en specialijk 
omme na dode van de Comparante haar op een ordentlijke en fatsoenlijke wijse te begraven. Aldus Gedaan en 
Gepasseert binnen Utregt voorsz: ten Woonhuijse van Wilt Jan van Achterbergh ter Presentie van Cornelis van 
Mourick en Derk Smijters als Getuijgen hier toe versogt » 
 
De oudste zuster Wilhelmina wordt niet genoemd en leeft waarschijnlijk niet meer. Deze tante Aaltje is kort 
daarna gestorven, want op 18 April 1759 verdelen de erfgenamen Aaltje Haak, Herman Vriesekolk, getrouwd 
met Geesje Haak en Wilt Jan van Achterbergh, getrouwd met Berendje Haak het restant van de erfenis: nog 
vier obligaties ter waarde van fl.1000 en een rentebrief, die onverdeeld blijft9. En een maand later verkoopt 
Albert Haak de obligatie die hem gelegateerd was10. 
 
In een notariele akte van 22 Mei 1763 benoemen Gesina Haak, nu weduwe van Hermanus Vriesekolk, en haar 
zuster Aaltje Haak elkaar als hun universele erfgename. Zij wonen nu beiden in Utrecht. Gesina had dus geen 
kinderen en was toen 55 jaar oud, Aaltje was 50. Aaltje sterft in 177011: « Aangegeven 12 Febr. 1770, begraven 
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1 Febr. Aaltje Haak, bejaarde vrijster, op de Oude Graft bij het Zwaardsteegje, laat na mondige broeder en 
zusters, begr. Weeskerk, met 8 dragers, fl.2.= ». Enige maanden later maakt Gesina Haak een nieuw testament. 
Haar zuster Barendje Haak, gehuwd met Wilt Jan van Achterberg, wordt benoemd tot haar universele 
erfgename12, aan haar broeder Albert Haak legateert zij de som van fl.300.=  en aan haar nicht Margareta van 
Achterberg, oudste kind van haar zuster Barendje, een rood kabinet. Het testament is opgemaakt in de woning 
van Gesina aan de Oude Gracht tussen de Weesbrugge en de Romerborgerbrugge. 
 
Op 15 October 1771 schenkt Mechteld van der Marsche, de moeder van Johanna Cooperwijck, aan Albert en 
Johanna het recht om in een van de kameren in het Paayenborchsteegje te wonen13. Maar het schijnt dat 
Albert daar zelf nooit gebruik van heeft gemaakt. Dit is het enige document waar Megteld van der Marsch en 
haar dochter en schoonzoon samen genoemd worden (zie manuscript „Mechteld Everarda van der Marssche“, 
ook op deze website, voor volledige tekst). 
 
In 1774 sterft Johanna Koperwijk14: « 1774 - 25 Nov. Weeskerk: Johanna Koperwijk  huisvrouw van Albertus 
Haak achter het Wijstraat, laat na mondige en onmondige kinderen, begraven met 8 dragers fl.2.- ». 
Albert benoemt zijn zwager Wilt Jan van Achterberg als medevoogd over zijn minderjarige kinderen15, de twee 
oudste kinderen, Margrita 26 jaar en Jan Willem 25 jaar waren al meerderjarig en worden dus niet genoemd: 
 
« Albertus Haak wnaar van Johanna Koperwijk achter ‘t Wijstraat 20k 
10/1 75. Compareerde Albertus Haak wnaar en presenteerde tot voogd over zijne drie minderjarige kinderen 
met namen Hendrik oud 22. Abraham 13. Maria 8 Jaren zijn zwager Wilt Jan van Achterberg welke meede 
compareerde en verklaarde de Voogdije aan te nemen, waarmede Hunra: Achtb: Heeren Gecomiteerden 
genoegen genomen en dezelve Wilt Jan van Achterberg benevens de Comparant aangesteld hebben als voogd 
over evengemelde drie minderjarige kinderen en zulks voor zo verre der Pupillen moederlijke besterf aangaat, 
willende dat dezelve in die qualiteit van een ieder zal erkent worden, zo in rechten als daar buiten » 
 
Hier hebben we dus het bewijs dat de Albert Haak die met Johanna Koperwijk getrouwd is, inderdaad de 
zwager is van Wilt Jan van Achterberg en daarom dezelfde  Albert Haak is, die vermeld wordt in de 
kanttekening op de akte van Olst van 1727 als zoon van Jan Willems en Grietje Immincks! 
 
Kort daarna sterft Albert’s zuster Berendje16: « Aangegeven 30 October, begraven 20 October 1775 
Barendje Haak, huisvrouw van Wilt Jan van Achterberg, op de Koornmarkt aan de Oude Graft, laat na mondige 
en onmondige kinderen, Weeskerk met 8 dragers fl.2.- » en twee jaar later zijn zuster Gesina: « Aangegeven 17 
Nov. begraven 8 Nov. 1777 Gesina Haak, weduwe van Hermannus Vriesekolk, overleden op de Lange 
Nieuwstraat, overgebracht op de hoge Koornemarkt, laat na geen kinderen maar mondige en onmondige 
neven en nichten, Weeskerk met 8 dragers fl.2.- » 
 
Maar ondertussen waren Albert’s twee oudste zonen Jan Willem en Hendrik al getrouwd. Het schijnt dat de 
oudste dochter Margrita altijd bij haar vader is blijven wonen, toen haar moeder stierf in November 1774 was 
haar broer Abraham 13 jaar oud en haar jongste zusje Maria 7 jaar.  
 
De oudste zoon Jan Willem Haak trouwt op 23 Mei 1775 in de Catharina  Kerk met Cornelia Oosterbeek. Dopen 
van kinderen van Jan Willem Haak en Cornelia Oosterbeek: 
 

24.03.1776 Jacobikerk: Johannes, op de Voorstraat. 
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26.02.1783 Catharinakerk: Maria, in ‘t Paaijsteegje op de Lange Nieuwstraat; vader wegens krijgsdienst 
afwezig 
26.06.1785 Catharinakerk: Maria, in ‘t Paaijenburghsteegje 
13.02.1788 Domkerk: Albertus 
07.01.1792 Geertekerk: Albertus, in ‘t Paaijenburghsteegje 

 
De tweede zoon Hendrik was al vader voordat hij getrouwd was17: « Catharinakerk 30 Aug. 1774: Hendrik  
Eerste Onechte zoon van Hillegonda Bekker inde Kreupelstraat, waarvan Hendrik Haak Soldaat woond agter ‘t 
Wijstraat voor de kerkeraad verklaart vader te zijn en belooft met voornoemde Hillegonda Bekker te zullen 
trouwen Get: Pieternel Selijn L.M. inde Schalkesteeg. (later toegevoegd) Dit kind is geregt door ‘t daarop 
gevolgde huwelijk van Hendrik Haak En Hillegonda Bekker, volgens trouwboek d. 26 December 1776. zie acte 
Synedrii d. 4 Aug. 1783 a.s. R.J. Bachiene » en inderdaad vinden we in de trouwboeken18 voor de datum 12 Dec. 
1776 vermeld: « Hendrik Haak J.M. En Hillegonda Bekker J.D. gebode te Bergen Op den Zoom acte gesien 
Getroud 16 Dec. door H. van Kortenhoef ». Het is aan te nemen dat Hendrik in Bergen op Zoom in garnisoen 
gelegen had en dat daarom de geboden daar geopenbaard waren. Dopen van de kinderen van Hendrik Haak en 
Hillegonda Bekker: 
 

09.01.1778 Domkerk: Johannes, in de Brigittesteeg 
13.02.1780 Geertekerk: Abraham, in de Brigittesteeg, doophefster Johanna Wilschut 
28.07.1782 Geertekerk: Bernardus, in de Brigittesteeg 
05.12.1784 Geertekerk: Pieternella, in de Brigittesteeg 
18.05.1788 Geertekerk: Willem, in ‘t Paaijenburghsteegje 
11.09.1791 Geertekerk: Maria Cornelia, in ‘t Paaijenburghsteegje 

 
Nergens worden Hendrik Haak, echtgenoot van Hillegonda Bekker, en Albert Haak samen genoemd. 
Desondanks is er geen twijfel dat de man van Hillegonda Bekker inderdaad de zoon Hendrik van Albert Haak is. 
Ten eerste, zoals we gezien hebben, woonde hij voor zijn huwelijk in de agter ‘t Wijstraat, waar Albert toen ook 
woonde. En uit zijn doodscertificaat uit het jaar 1816,  blijkt dat zijn beroep kuiper is, net als dat van Albert, en 
zijn leeftijd is dan 65 jaar, dus is hij geboren in 1751, precies in het jaar dat Albert's zoon Hendrik gedoopt 
wordt. Alle kinderen met de achternaam Haak die in Utrecht gedoopt zijn tussen 1743 en 1769 waren kinderen  
van Albert Haak en Johanna Koperwijk. Bovendien woonden Jan Willem Haak minstens vanaf 1783 en Hendrik 
Haak vanaf 1788 in het Paaijenburgsteegje, waar hun grootmoeder Megteld van der Marssche tot haar dood in 
1773 gewoond had, en waar zij het collatierecht had over drie huisjes. 
 
De derde veel jongere zoon Abraham trouwt op 6 November 1785 in Nijmegen met Antonia Knuijver. 
 
Eind 1786 treft  Albert Haak maatregelen voor zijn begrafenis19: 
 
« Compareerde voor mij Jan van Dam Notaris etc. Albertus Haak, woonende binnen deze stad, mij Notaris 
bekend, dewelke verklaarde bij dese tot Directrice van zijn begraafnis te commiteren en aan te stellen deszelfs 
Dogter Margaretha Haak, met begeerte dat des Comparants voornoemde Dogter zijn begraafnis zal bezorgen 
en laten geschieden op een ordentlijke wijze en wel zoo en in dien voegen als des Comparants overleden 
huisvrouw begraven is, zonder dat iemand van zijne andere kinderen zig daarmede zal mogen bemoeijen, of 
daar in eenige veranderinge maken, als zulks alleen aan dezelve zijne Dogter doenlatende bij dezen; 
authoriseerende den Comparant, zijne voornoemde Dogter om uit de fijf honderd Gulden, die zij van hem in 
bewaring heeft, en waar van op heden door hem en zijne Dogter een handschrift is geposseert, de kosten van 
zijn Comparant begraafnis, en het geene daar toe verder behoort, te betalen en opdat hier van zoude konnen 
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blijken, zoo verzogte den Comparant hier van acte die deze is. Aldus gepasseert binnen Utrecht ter presentie 
van Jan van Dam Junior en Willem de Koff als getuigen op den 17: December 1786 » 
 
Kort daarna is hij gestorven20: « 6 Febr. 1787: Aalbertus Haak, laat na geen vrouw maar mondige kinderen, 
Weeskerk met 8 dragers fl.2.- » 
 
Zijn dochter Margareta heeft dus inderdaad goed voor zijn begravenis gezorgd. Dan zien we ook voor het eerst 
de jongste zoon Abraham in de Utrechtse Notariele akten verschijnen21: 
 
« Compareerde voor mij Jan van Dam Notaris etc. Abraham Haak, Wachtmeester in het Regiment Cavallerie 
van den Heer Generaal Maijor van den Hoop, in guarnisoen te Nijmegen, bevindende den Comparant zich 
thands binnen deze stad, een nagelaten zoon en mede erfgenaam van wijlen Albertus Haak, ende Verklaarde 
den Comparant bij dezen te Constituereen en magtig te maken Dirk van Runderen Deurwaarder van de 
Momboir Kamer dezer stad, specialijk om in den boedel van zijn Comparants voorn: vader zijn persoon te 
representeren en desselfs recht en intresse waar te nemen, ten dien einde te procederen tot inventarisatie van 
desselfs nalatenschap, en voralsdien met de verdere Erfgenamen te verdelen of publiek te doen verkopen zoo, 
als zij onderling zullen goedvinden, zijn Comparants aandeel daer in, als ook in de contante penningen des 
boedels, te ontfangen en daar voor te quiteren en voorts generalijk daaromtrent alles verder te doen en 
verrigten wat nodig is en vereijselijk zal worden, en den Comparant zelf present zijnde, zoude konnen, en 
mogen doen, alles met belofte van approbatie en ratificatie en onder verband als naer regten; blijvende egter 
den Geconstitueerde gehouden van zijn Ontfang en Verrigtingen te doen behoorlijke verandwoordinge. 
Aldus gepasseert binnen Utrecht ter presentie Johannis Budding en Jan van Dam Junior, als getuigen op den 16. 
Februarij 1787 » 
 
Overlijden van de volwassen kinderen van Albert Haak en Johanna Koperwijk22: 
 

21.03.1814 Abraham Haak, geboren te Utrecht, oud 52 jaar, gehuwd aan Antonia Kluijver, ten zijnen 
huize aan de Hoge Jacobijnestraat Wijk H Nr.119 
15.04.1816: Hendrik Haak, Kuijper, gehuwd met Jacoba Selijn, oud 65 jaren, in ‘t Paijen Steegje, Wijk A  
21.10.1817: Margarita Haak, ongehuwde dochter van Aalbert Haak en Johanna Koperwijk, in de 
ouderdom van 70 jaren ten haren huize op de Mariaplaats Nr.453 
01.11.1824: Jan Willem Haak, oud 75 jaar, weduwnaar van Cornelia Oosterbeek, zoon van Aelbert Haak 
en Johanna Koperwijk 
25.04.1839: Maria Haak, oud 73 jaar, ongehuwd, vader Albert Haak, moeder Johanna Koperwijk 

 

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