EMIGRANTEN.....
Na een korte inleiding over ‘de eerste emigrant’ volgt een
overzicht per Verbeek-tak in de volgorde van de
stamboomnummering (op regio).
De meest opmerkelijke emigratie is die van Hendrik Verbeek naar
Argentinië in 1890 (tak 40)

De eerste: Jan Verbeek naar Noord-Amerika in 1642
Op het internet heeft een Stefan Bielinski (die veel onderzoek doet naar de geschiedenis van
New York) gegevens gepubliceerd over een Jan Verbeek, ca. 1612 geboren in Breda *), in
1641 getrouwd met de weduwe Mayke Damen Vissenburg, die in 1642 (met vrouw en kind)
naar Noord-Amerika vertrok en zich vestigde .aan de monding van de Hudson.

*) volgens Familysearch geboren in Leiden…
Gevonden op: www.georgala.webfamilytree.do.uk/gp145.html)
JAN VERBEEK, geboren te Rotterdam omstreeks 1680, gehuwd te Kaapstad op 29-9-1709
met Catharina Jacobsz met kinderen: 1. Johannes (nov. 1708), 2. Martha (juni 1710), 3..
Bartholda (??) en 4. Dirk (juli 1717)
Van hun zoon Johannes zijn nog gegevens bekend: overleden op 29-6-1748, gehuwd op 66-1734; kinderen: 1. Johannes Jacobus (1731), 2. Catharina Elisabeth (1734); 3. Johanna
Geertruijda (Stellenbosch, 9-9-1736, overleden op 4-1-1788); 4. Catharina Magdalena
(1739); 5. Martha Bartholda (1741)

Tak 01: vertrokken uit Friesland:
1883

Otte Johannes Verbeek (1858 – Blija / 11.25.) gaat per ‘Pieter Caland’ naar de
Verenigde Staten. Zijn vader en zussen volgen twee jaar later (zie hieronder).

1885

Johannes Ottes Verbeek (1829 – Blija / 10.14.) en zijn drie kinderen (echtg. Is
overleden) vertrekken eveneens naar de Verenigde Staten. Het gezin is daar
echter nog niet getraceerd…

1888

Baukje Johannes Verbeek (1856 – Blija / 11.24. steekt in 1888 ook de oceaan
over, maar het verblijf is van korte duur; zij trouwt in 1880 in Amsterdam met
Piet Dankaart

1909

Tjalke Pieters Verbeek (1882 – Blija / 11.65.) zijn vrouw Riemkje Wijngaarden
0.25en hun twee kinderen Pieter en Wietske gaan in 1909 per ‘Rijndam’ naar
Worcester in de staat Massachusetts; in de USA staan zij vermeld als George
en Kennizke Verbeek…

1911

De broers Johannes Johannes Verbeek (1883 – Sloten / 11.59.) en Pieter
Johannes Verbeek (1885 – Sloten / 11.66.) en hun gezinnen zijn (wellicht
gezamenlijk) met de ‘Nieuw-Amsterdam’ naar de Verenigde Staten vertrokken.
Zij kwamen daar in april 1911 aan en vestigden zich in Chicago (in de staat
Illinois)

1913

Willem Johannes Verbeek (1876 – Blija / 11.47. vertrekt in 1913 naar Grand
Rapids (Michigan); zijn vrouw Pietje Sjaardema en dochter Trijntje komen 7
jaar later over.

1919

Albert (Ab) Verbeek trouwt in 1918 met Jannetje (Jans) van
Mastrigt in Hoek van Holland. Op 2 augustus 1919 wordt hun
zoon Cornelis (Kees) Jacobus geboren. Op 17 februari 1919
vertrekt Albert met de “Rotterdam” naar de USA en op 27 maart
1921 vertrekt Jans met hun zoon op de “Noorddam” naar de
USA (California); daar worden nog drie dochters geboren

1927

Jan Klaas Verbeek (1894 – Idskenhuizen (Doniawerstal) / 12.18.), echtg. Yke
Waslander en zoon Klaas (5 jr) vertrekken in 1927 naar Lansing (in de staat
Illinois), maar verhuizen later naar Hammond (in de staat Indiana)

1951

Rijpke Verbeek (1923, 12.83.) vertrekt met echtgenote Jeltje de Haan en drie
kinderen naar Canada. Daar worden nog zes kinderen geboren.

1956

Drie leden van het gezin Ruurd Ottes Verbeek en Gaatske Biesma, Otte
Ruurds Verbeek (1914 / 13.33. met Freerkje de Jong en 7 kinderen), Aaltje
Ruurds Verbeek (1916 / 13.35 en haar man Goffe Haga met 5 kinderen) en
Cornelis Ruurds Verbeek (1928. / 13.37., ongehuwd,) gingen in 1956 (per
‘Grote Beer’) naar Grand Rapids in de staat Michigan.

Tak 02: uit Oldemarkt vertrokken:
circa
195..

Luite Verbeek (1903 – Oldemarkt / 8.30.) vertrok (na een verblijf van enkele
jaren in Duitsland) met echtgenote Okje Bijlsma en vijf kinderen in de 50-er
jaren naar Drayton (Ontaria, Canada)

Tak 03: vertrokken Twentse Verbeek-en
Tussen
1873
en
1877

Het gezin van Jan Verbeek (1844 / 8.8.) & Christina Reudink vertrekt met vier
kinderen (Johanna C., Herman, Arnold en Christina) tussen 1873 en 1878 uit
Enschede naar de Verenigde Staten en zij komen terecht in de staat Nebraska.
Daar wordt hun vijfde kind Carl geboren. Er zijn veel nakomelingen.

1960

Jan Verbeek (1937 / 11.4.) vertrekt ca. 1960 met echtgenote en twee zoons
eerst naar Edmonton (Canada), maar zij verhuizen later naar Californië

Tak 04: Hall – Delft – Westland
Van de Delftse tak:
circa
1878
??

circa.
1890

Christiaan Jacobus Cornelis Verbeek (1849 - Delft / 10.96.) vertrekt (ca. 1878
??) naar de V.S. Hij trouwt in 1879 in Philadelphia met Hanna Shilds. Er
komen twee kinderen: Reinier Evert en Raymond.
Van de naaste familie van C.J.C.Verbeek vertrekken er ook: Reinier Evert, zn
van zijn broer Coenraad D.Verbeek (1883 / 11.185) komt aan op Long Island
en Reinier Evert, zn van Cornelis Verbeek (1890 / 11.188.) komt naar
Massachusetts
Dirk Verbeek (Zoeterwoude, 1858 / 9.102) vertrekt ca. 1890 met echtg.
Adriana M. Dekker en drie kinderen: Dirk Reindert (1881), Pieter (1882) en
Adriana Margaretha naar Zuid-Afrika. Daar worden (in Pretoria) nog twee
zoons geboren, die beiden in 1900 in Den Haag overlijden. Vader Dirk
Verbeek is bij de begrafenis aanwezig, maar daarna weer naar Zuid-Afrika
teruggegaan. Of de andere drie kinderen tijdens het verblijf in Den Haag in
Zuid-Afrika zijn gebleven is (nog) niet duidelijk…
Nakomelingen van Dirk Verbeek emigreerden vanuit Zuid-Afrika naar NieuwZeeland en de Verenigde Staten.

Tak 06: Nunspeet
1865
1920

Harmen Verbeek (1826 – Nunspeet / 7.6.) komt met echtg. Annetje Vis en 4
kinderen aan in Overisel (Michigan-USA); er zijn heel veel nakomelingen…
Kornelis Verbeek (1871 – Nunspeet / 8.15.), echtgenote Annetje van den Brink en
8 kinderen komen aan in Lyon (Iowa-USA); Kornelis is de zoon van een broer van
Harmen...

Zij hebben beiden heel veel nakomelingen, meer dan er in Nederland achterbleven.. !!
!

Tak 13: Meteren (1)

1957

Hendrikus Verbeek (1911 – Utrecht / 9.94.) vertrekt in 1957 met echtg. Jansje
Mulder en 6 kinderen naar Grimsby (ON) in Canada; daar wordt nog een dochter
geboren…

Tak 14: Meteren (2)
19….

De broers Catharinus Johannes Verbeek (1922 – Deil / 8.79.) en Pieter Diederik
Adriaan Verbeek (1925 – Deil / 8.81.) vertrekken in …. naar Canada en komen in
Grimsby (ON); Catharinus wordt daar Carl genoemd….

Tak 33: Voorburg/Rotterdam
In het Nationaal Archief (lijst van emigrantanten, Min.v.BuZa) staat dat N.J.Verbeek
NICOLAAS JOHANNES (Nico) VERBEEK (1913 / 12.71) gehuwd met Hendrika Jacoba Loh
en hun vijf kinderen: 1. Carl Heinrich (1941), 2. Nicolaas Johannes (1944), 3. Hendrika
Jacoba (1948), 4. Gerrit Cornelis (1953) en 5. Johannes Marinus (1954)
per KLM naar Australie is geëmigreerd; aankomst aldaar op 2-10-1961

Tak 38: Zierikzee/Middelburg
1912

Willem Roelof Verbeek (1884 – A’dam / 6.13.) komt aan in de USA; er zijn (nog)
geen nakomelingen gevonden

1914

Jan Reinier Verbeek (1879 – A’dam / 6.11.) komt aan in de Ver.Staten; hij is
ongehuwd gebleven (broer van Willem Roelof)

Tak 40: Land van Heusden en Altena
3. Magdalena Verbeek-van der Leij naar Pella (Iowa-USA) in 1867

Magdalena Adriana van der Leij is de tweede echtgenote van Ivo Verbeek (1805-1862). Zij
vertrokken in 1855 uit Andel naar de Haarlemmermeerpolder met 10 kinderen, vijf uit het
eerste en vijf uit het tweede huwelijk.
Na het overlijden van Ivo in 1862 vertrekt zijn weduwe met (haar) vijf kinderen (Magdalena,
Teunis, Deliana, Johanna en Johannes) op 10 september 1867 naar Amerika. De kinderen
uit het eerste huwelijk bleven in Nederland.

Via Baltimore komen zij in de staat Iowa. Daar heeft de Nederlandse ds.Scholte een nieuw
onderkomen gesticht voor landverhuizers. Hij stichtte daar ook de ‘Chr. Reformed Church’.
Ds.Scholte, aanhanger van het Réveil en meegegaan met ‘de Afscheiding’, had als eerste gemeente
Genderen, Gansoijen en Doeveren, enkele kilometers van Andel.
Ivo en Magdalena Verbeek behoorden in Andel tot ‘de Afgescheidenen’ (In 1839 splitste een deel
rechtzinnigen zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk en noemde zich ‘Afgescheidenen’.) Zij
zullen ds. Scholte in Andel wel ontmoet hebben….

Magdalena’s dochter Magdalena trouwt in Pella met de Nederlander Jan de Boer. Van dit
echtpaar zijn nakomelingen bekend. Zoon Teunis trouwt met Sientje Brouwer (Cynthia
Brewer) en zij krijgen 10 kinderen. Ook van hen zijn nakomelingen bekend.
De dochters Deliana en Johanna trouwen ook met (ex)Nederlanders. Zoon Johannes (John
E.) vestigt zich later in de staat Michigan, waar ook veel Nederlanders woonachtig zijn.

6. Hendrik Verbeek naar Argentinië in 1890
De tweede groep emigranten uit tak 35 (Land van Heusden & Altena) is
het gezin van Hendrik Verbeek, zoon van Cornelis Verbeek en Anneke
Roza. Ook voor hem was het verblijf in de Haarlemmermeer kennelijk
niet wat hij er van verwachtte.
Met zijn vrouw Gijsje Schouten en zeven kinderen (+ 1 kleinkind) vertrekt
Hendrik Verbeek op 25 maart 1890 met het stoomschip 'Zaandam' naar
Argentinië. Zij kwamen terecht bij de onderneming “La Forestal” in Chaco
(zie Wikipedia !! – een zeer slechte zaak….)
Van hun ervaringen in dit land is veel bekend, omdat er contacten tussen
deze Argentijnse tak en Nederland zijn gelegd in 1975; deze contacten
zijn de laatste jaren door het internet gegroeid.
Vooral de beginfase was bijzonder moeilijk, zo weten we uit een brief van
een kleindochter (Ana Amalia Verbeek de Barbato)...

9. Evert Verbeek naar Noord-Amerika in 1912

Evert Verbeek, zn van Cornelis Teunis Verbeek en Pietje van der Hengst, geboren te
Haarlemmermeer op 8-1-1894 kon het met zijn 2e moeder niet vinden; hij vertrok op 1-71912 (op 18-jarige leeftijd) naar de Verenigde Staten; daar is hij in …… als cowboy door de
bliksem getroffen en gedood.
Evert Verbeek behoort ook tot Verbeek-tak 35 (Land van Heusden & Altena)

14. Cornelis (Kees) Verbeek uit .. in 1951 naar Canada.

15. Roel en Grada gaan in 1952 naar Canada
16. Bart Verbeek gaat in 1953.. naar Canada…

14. Jan Verbeek uit Aalsmeer naar Australië in 1952
In november 1952 vertrok Jan Verbeek (oudste zoon van Piet Verbeek en Gerritje van Hilten
en bakker bij ‘De Eendracht’ in Aalsmeer) met zijn vrouw (Annie Krijgsman) en twee kinderen
(Gerda en Gerrit) met de ‘Waterman’ naar Australië. Zij vestigden zich in de plaats
Dandenong in de omgeving van Melbourne. Daar werd hij schilder…
Deze Verbeek-familie behoort tot de Verbeek-tak 35 (Land van Heusden & Altena)

15. Gerrit Verbeek uit Eindhoven naar Canada in 1954
In de jaren na WO II vertrokken duizenden landgenoten naar verre oorden. Onder
hen was Gerrit Verbeek (1902-1975, geboren in Nieuwendijk) met zijn vrouw en zes
kinderen (de oudste zoon Theo bleef in Nederland achter) naar Canada en zij
vestigden zich in Winnipeg (Manitoba)
Ook deze Verbeek-familie behoort tot Verbeek-tak 35 (Land van Heusden & Altena)

Tak 11:
9.42. ARIE VERBEEK, zn van Arie Verbeek (8.59.) en Helena Christina Cosijn, geboren te
Amsterdam op 22-7-1932, overleden (65 jr) te Placer (California, USA) op 6-3-1997

