
 

Anna Jacoba van Arxhoek (1770-1833) zandgraf 28, vak E 
 

Personalia 

Geboren: geboortedatum onbekend, wel de doopdatum: 12 juli 1770 

Dochter van: Jacobus van Arxhoek en Johanna Suzanne van den Bogaard 

Gehuwd met: Hendrik Hana op 21 augustus 1788 te Amersfoort 

Overleden: 11 september 1833 te Voorburg 

Begraven: 16 september 1833 
 

Ouderlijk gezin 

De geboortedatum van Anna Jacoba van Arxhoek is onbekend. Wel weten wij dat zij 

op 12 juli 1770 in de Hooglandse Kerk te Leiden is gedoopt als jongste kind van 

Jacobus van Arxhoek (1729-1799), greinfabriquer1, en Johanna Suzanne van den 

Bogaard (1734-1785).  
 

 
Doopboek Hooglandse Kerk 2 juli 1767 - 28 mei 1780 (deel 

 

Het gezin Van Arxhoek-van den Boogaard heeft zes kinderen. Behalve de in 1770 

geboren jongste dochter Anna Jacoba zijn dat: Lucas (1760), Anna Adriana (1762), 

Anna (1763), Anna Hermina (1765) en Jacobus (1766). Omdat het tweede, derde en 

vierde kind alle drie als eerste naam Anna hebben, is het waarschijnlijk dat de eerste 

twee Anna’s bij of kort na hun geboorte zijn overleden. 

 

Huwelijk en gezin 

Anna Jacoba van Arxhoek huwt op 21 augustus 1788 te Amersfoort met Hendrik Hana 

(1764-1806). Het echtpaar, dat in Amersfoort gaat wonen, is Nederduits-gereformeerd 

en zal later Nederlands-Hervormd worden.  

 Hendrik is rector van de Latijnse School in Amersfoort, die gevestigd is in de kapel 

van het St. Agnesklooster in de Herenstraat. Dit klooster blijft de school huisvesten tot 

het einde van de 18e eeuw. Dan wordt het klooster tijdens de Franse overheersing 

door de Fransen in beslag genomen en als kazerne gebruikt.  

 Hendrik verhuist naar Amsterdam, waar hij in 1796 rector wordt van de Latijnse 

                                            
1 Grein is een geweven stof met een combinatie van zijde met kamelen- of geitenhaar en wol. 



School (het huidige Barlaeus Gymnasium). Het gezin, dat dan inmiddels vijf kinderen 

telt, woont op ’t Cingel (de huidige Singel), vlakbij de Latijnse School.   

 
Latijnse School Amsterdam 

 

Anna en Hendrik krijgen elf kinderen, waarvan de eerste vijf in Amersfoort worden 

geboren en de overige zes in Amsterdam. Bijna alle kinderen hebben de achternaam 

van hun vader (Hana), bij twee is de naam van de moeder toegevoegd zodat hun 

achternaam Van Arxhoek Hana luidt.  

De elf kinderen zijn: 

- Catharina Hana (1789-1823); 

- Jacobus Johannes van Arxhoek Hana (1791-1847); 

- Cornelis Johannes Hana (1792-1867) 

- Lucia Jacoba Hana (1794-1832); 

- Jan van Arxhoek Hana (1795-1798); 

- Johanna Suzanna Hana (1796-1833); 

- Barbara Hermina Hana (1798-1798; slechts twee maanden geleefd); 

- Barbara Hermina Hana (1799-1825); 

- NN Hana (1801-1801; 13 dagen naamloos geleefd); 

- Jan Hendrik Hana (1802-1803; bijna één jaar geleefd); 

- Hendrik Hana (1806-1836); geboren kort na het overlijden van vader Hendrik). 



 
Huwelijksakte 

 

Overlijden 

Op 12 mei 1806, als Anna Jacoba zwanger is van haar jongste zoon, overlijdt Hendrik 

Hana te Amsterdam “na een langdurig en zwaar lyden in den Ouderdom van even 42 

jaren”.  
 

 
Opregte Haarlemsche Courant (15 mei 1806) 

 

Ruim zevenentwintig jaar later, op 11 september 1833, komt Anna Jacoba te Voorburg 

“aan de gevolgen eener beroerte” te overlijden. Zij is 63 jaar geworden. 



 
Overlijdensakte Anna Jacoba van Arxhoek 

 

 
Opregte Haarlemsche Courant 14 september 1833 

 

Op 16 september 1833 wordt Anna Jacoba van Arxhoek 

op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld in 

zandgraf 28. Het graf is op 1 juli 1829 aangekocht door 

Anna Jacoba en haar oudste broer Lucas van Arxhoek 

(1760-1842). Op 24 juli 1832 wordt Lucia Jacoba Hana, 

een 38-jarige getrouwde dochter van het echtpaar Hana-

van Arxhoek, als eerste in dit graf begraven. In 1878 heeft 

de familie Van Arxhoek geen rechten meer op dit graf en 

wordt het graf verkocht aan een zekere Maria Hermina 

van der Sande om er haar echtgenoot baron Wigbold 

Adriaan Mulert in te begraven. Verder dan deze drie 

personen is er nooit iemand in dit graf begraven. Er staat 

bij het graf een paaltje met een (niet meer te lezen) 

nummer 28. De zerk ligt er nog, maar is zeer in verval 

geraakt. De namen erop zijn ook niet meer te lezen. 
 

Wapen Lucas van Arxhoek 



 

 
Grafboek zandgraf 28 

 

 
Zandgraf 28 



In de Leydse Courant van 7 maart 1834 stond op pagina 2 een oproep voor degenen 

die nog wat te vorderen hadden om zich vóór of op 1 april te melden bij notaris H. van 

Zegwaard te Voorburg. Het is niet bekend of iemand daarvan gebruik heeft gemaakt. 
 

 
Leydse Courant 7 maart 1834 
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