VERBEEK-STRATEN
Heusden en Altena en naar
familienamen uit diezelfde
streek als eerbewijs aan de
pioniersarbeid, die de migranten uit dit stukje Nederland in
de jaren na 1855 in de Haarlemmermeerpolder hebben
moeten verrichten.
De plaatsnamen zijn: Aalburgstraat, Almkerkplein,
Altenapad, Doeverenplein,
Drongelenplein, Dussenstraat,
Genderenplein, Hankstraat,
Hemertplein, Heusdenpad,
Meeuwenstraat.
De familienamen zijn: Biesheuvelstraat, Colijnstraat, van
Kootenstraat, Kramerhof, van
Marsbergenstraat, Millenaarstraat, Mulderstraat, SaarHet bestuur van de gemeente Haarlemmermeer heeft in
2007 besloten om de straten in een deel van de nieuwbouw- loosstraat, Splinterstraat en de
wijk 'Floriande' te vernoemen naar plaatsen in het Land van VERBEEKstraat (tak 40)

HOOFDDORP (gem. Haarlemmermeer)

BLARICUM: Verbeeklaan
Over deze laan in Blaricum is bij de gemeente informatie
opgevraagd en het onderstaande werd op 27-10-2006 door
voorlichter mevr. A.Ventevogel geantwoord:
Voor de verbinding tussen de Torenlaan en de Noolseweg
betaalde de heer J.G.H. Verbeek in de jaren ’20 (in 1922 reeds
gestort, echter pas in 1929 werd door de raad besloten tot
aanleg) een bedrag van fl. 3.000,00. Voor die tijd een behoorlijk
bedrag! In 1929 moest de heer Verbeek van de gemeente
Blaricum nog eens een bedrag van fl. 500,= betalen t.b.v.het
onderhoud. De gemeenteraad was in de vergadering van 9 december 1929 wél zo aardig deze weg de naam te geven van de heer
Verbeek.
Oorspronkelijk was het voorstel van B & W deze laan te
vernoemen naar ds. E.G. Hoefer. Deze had in in Blaricum van
1865 tot 1888 zijn standplaats en had grote invloed op de
totstandkoming van de tegenwoordige Torenlaan. Op voorstel van
architect Rueter heeft de raad echter anders besloten en noemde de Hij is een achterneef van A.G.
Verbeek, hieronder vermeld bij
laan naar degene voor wiens rekening deze tot stand kwam.
Zaandam. Het is uitzonderlijk dat
De heer J.G.H. Verbeek is Johannes Gerardus Hendricus Verbeek,
gehuwd met mevr A.C. de Roeper. Hij is geboren in Hoorn (zie tak
Megen/Hoorn – nr 45) en hij was bij zijn huwelijk leraar.

twee mensen uit dezelfde familie in
twee verschillende plaatsen worden
geëerd met een straatnaam.

DELDEN: Verbeekstraat
In Delden is een straat vernoemd naar
Hermanus Verbeek (1809-1872). Hij
was burgemeester van Stad en Ambt
Delden en lid van de Provinciale Staten van Overijssel; Hermanus Verbeek staat in de stamboom van Rien
Verbeek (Twente – tak 03) .

DINXPERLO:
In Dinxperlo is een straat vernoemd naar
mr. H.J.Verbeek, die in 1926 tot burgemeester van deze gemeente werd benoemd. Meer informatie staat in de rubriek
'burgemeester'.Hij staat in tak 15.

EINDHOVEN: Verbeeklaan
Dr.Verbeek 1901-1977

HALSTEREN: Verbeekhof
In Halsteren is de naam 'Verbeek' beslist niet onbekend. Er hebben
heel veel mensen met die achternaam in dit West-Brabantse dorp
gewoond. De meest bekende (en met een straatnaam geëerd) is
Petrus Gerardus Verbeek (1820-1891). Hij was eigenaar van de
'Blauwehand-hoeve' en behoorde - dankzij zijn vermogen - tot de
notabelen van het dorp. Hij liet zijn geld en goederen na aan de
door hem opgerichte 'Verbeekstichting' met als doel de stichting
van een weeshuis. Dat weeshuis is er nooit gekomen, maar de
'Verbeekstichting' bestaat nog steeds... (tak 41 – Steenbergen)

HELMOND: Past.Verbeekstr.

LEIDEN: Verbeekstraat

In Leiden is een straat
vernoemd naar de
beroemde geoloog
dr.R.D.M.Verbeek, die
leefde van 1845 tot 1926.
De fietstunnel, die deze
straat verbindt met het
'SciencePark' is ook naar
hem genoemd: de
Verbeektunnel.
Dr.R.D.M.Verbeek heeft in
het toenmalige Ned. Indië
heel wat gezocht naar
ontginbare delfstoffen. Op
het eiland Celebes (thans
Sulawesi geheten) is een
gebergte naar hem genoemd (met dank aan John
(tak 04 Hallse Verbeek-en) R.Verbeek !)

ROTTERDAM: Ankie VerbeekOhrlaan
Ankie Verbeek-Ohr (officieel: mr. Antonia
Gertrude Verbeek-Ohr) werd in 1982 raadslid
voor de VVD en in 1990 wethouder van de
gemeente Rotterdam tot 1992; zij was getrouwd
met Jan Willem Verbeek, lid van de Eerste
Kamer voor de VVD. (zie bij 'Verbeek in de
politiek')
Zij heeft zich bijzonder ingespannen voor het
behoud en de restauratie van de Pilgrimfatherskerk in Rotterdam-Delfshaven en in dat
complex is ook een zaal naar haar genoemd.

SITTARD: Pastoor Verbeekstraat

7.1. MARTINUS MICHAEL JACOBUS VERBEEK, zn van Jacobus Henricus Verbeek (6.1.) en
Mechtildis Baltissen, Venray, 16- 8-1858 / Sittard, 30-12-1928 (tak Venray nr. 54)

VEGHEL: dr. Verbeeksingel
In Veghel heeft het gemeentebestuur een singel
vernoemd naar de daar zeer bekende inwoner
en huisarts dr. J.H.H.Verbeek (1863-1950).
Dr.Verbeek is vermeld in de Verbeek-en-tak
‘Steenbergen’(tak 41 – zie ook ‘medisch.’)

De heer A.G.Verbeek is in het
begin van de 20e eeuw zeer
actief geweest. Hij was voorzitter van het Verbond van
Arbeiders-Koöperaties (met een
K !) en een propagandist voor
de SDAP. In talrijke verslagen
van vergaderingen in het hele
land komt zijn naam voor; hij was in Zaandam lid van de gemeenteraad voor de S.D.A.P. en
van 1923 - 1927 wethouder. A.G.Verbeek behoort tot de Verbeek-en uit Megen/Hoorn (tak
45); hij is een achterneef van de heer J.G.H. Verbeek uit Blaricum, hierboven vermeld.

ZAANDAM:

(met dank aan Stephanie de Wit van Adviesbureau List, Zaandam voor de gemaakte foto)

VERBEEK IN DE MEDISCHE WERELD
De oudste meldingen gaan over chirurgijns: Dirck Andriesz.
Verbeek, Alphen aan den Rijn (ca.1600-ca.1650); Remigius
Verbeek, Gorinchem (ca.1640-1714); Wouter Verbeek
(Rem.zn), Leiden (ca.1670-1756); Dirk Verbeek, Leiden
(ca.1675-1750); Jan Francis Verbeek, Geffen/Den Bosch
(ca.1725-1788) en Ger-hardus E.Verbeek, Nuland/Oss (17551825); zie hierbij tak 44 !!
Johan L.Verbeek Wijk bij Duurstede (1775-1820) apotheker in Wijk bij Duurstede (tak 44) ;
zijn zoon Jan J.A. volgt hem in dat vak op en kleinzoon Johannes L.M. is (leger)arts; Maria
Rodermel-Verbeek (1768-1844) wordt in 1817 benoemd tot stadsvroedvrouw van Rotterdam
(tak 33); dr. J.H.H.Verbeek (1863-1950) is huisarts in Veghel; (tak 41) en vijf van zijn zoons
treden in zijn voetspoor: Alphons D.J.M. (1893-1975) is huisarts in Eindhoven en later
chirurg, Edmond L.A.M. (1898-1965) is huisarts in Hoenkoop/Oudewater en later in Canada,
Otto J.H.M. (1901-1980) is ook huisarts in Eindhoven en later orthopedisch chirurg in
Groningen; Ferdinandus A.L.J. (1903-1958) is neurochirurg in Groningen en Clemens J.M.
(19..-1972) is huisarts in Gemert;
In Oss is Cornelis Antonius Verbeek (1877-1959) aangesteld als gemeentearts in Oss (tak 45). Ook zijn oudste zoon Antonius G. M. Verbeek (1904-1935) is
zijn voetspoor getreden; hij was internist en geneesheer-directeur van het SintElisabeth-ziekenhuis in Amersfoort; hij is in 1935 bij het keren met zijn auto op
de Waaldijk bij Herwijnen te water geraakt en verdronken…
tandartsen

Priester/pastoor/predikant
De oudste vermelding betreft de priester Paulus Verbeek,
mogelijk afkomstig uit Aarle, die in 1559 bij een notaris in
Oirschot een akte tekent; de volgende is de Utrechtse
Doopsgezinde predikant Jacob Jacobsz. Verbeek (15841642), die in Dordrecht het huwelijk van zijn zoon voltrekt
(tak 21); de derde melding gaat over ds. Hermannus
Verbeek (1669-1737), die eerst predikant was in
Purmerland en van 1711-1731 in Zevenhuizen (tak 16); ds.
Antonij Verbeek verwant, maar nog niet duidelijk is op welke manier (tak 20);
ds. Gerardus Verbeek (1784-1849) heeft zijn hele leven (1808-1849) in
Goudriaan gestaan; zijn zoon Reinier Paulus Verbeek (1812-1869) was predikant in Doorn;
(beiden behoren tot tak 04); Albertus Antonius Verbeek (1853-1908) was deken-pastoor te
Wognum, daarna in Rotterdam en vervolgens nog in Haarlem (tak 45); pater Cyprianus
Verbeek (1868-1949) was stichter van het Karmelcollege in Oss (ook tak 45) en Cornelis
Anthonius Maria (Kees) Verbeek (...-...) was pastoor in Mierlo-Hout (ook tak 45); Martinus
M.J.Verbeek (1858-1928) was pastoor in Broek-Sittard; Herman Adriaan Verbeek (..-2014(
was eerst pastoor in Joure en later adviseur van het bisdom Groningen; in 1974 ging hij in de
politiek (tak 41);

kunstenaars
Er zijn ook schilders, beeldhouwers en componisten met de achternaam
Verbee(c)k. In Mechelen woonden en werkten de broers Jan en Frans
Verbeeck (ca. 1510-1570) als kunstschilder.
In Haarlem leefde en werkte schilder Cornelis Verbeeck (1590-1637),
maar er is ook een Pieter Verbeeck, die in de genealogie van Van
Beresteyn wordt vermeld als ‘paardenschilder’ en de echtgenoot is van
Elisabeth van Beresteyn. Op ‘Wikipedia’ wordt er op gewezen dat hij
niet verward moet worden met (de zeeschilder) Pieter Cornelisz.
Verbeeck…
Hedendaagse beeldende kunstenaars zijn ook Irene Verbeek (1945) met een eigen museum in
een kerkje in Raard (bij Dokkum); Chris Verbeek (1944), woonachtig in Frankrijk;

burgemeesters
Een burgemeester is het hoofd van de gemeente, voor 1815 gekozen, van
1815 tot 1848 benoemd door de koning en na 1848 door de minister van
Binnenlandse Zaken; dit zijn de historische gegevens. Pieter Verbeeck is in 1628, in 1631 en
1632 burgemeester van Haarlem. Rond 1675 is Balthasar Verbeeck burgemeester van
Rotterdam; in 1777 en 1778 is Hendrik Hendricksz Verbeek één van de twee burgemeesters
van Utrecht (tak 18); Hermannus Verbeek (1809-1872) was burgemeester van Delden (tak
03); zijn zoon Willem Karel Verbeek (1848-1894) is burgemeester van Giethoorn; mr
Hendrik Jan Verbeek (1875-1946) was van 1926 tot 1939 burgemeester van Dinxperlo (tak
15); van 2002 tot 2008 was Leen Verbeek (tak 34) burgemeester van Purmerend; per 1-12009 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland;

