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Inhoudsopgave          blz.  

Inleiding         4 

Biografie Hendrikus Albertus Jozef Lutgerink (16)    5 t/m 8 

Stamboom genummerd ( met foto‟s )     9 t/m 33  

Bewijsmateriaal        34 t/m 146 

Generatie 1 + 2 

- Fenny LUTGERINK (1)      34 

- Hendrikus Petrus  LUTGERINK (2)     35 

Jacoba Johanna Wilhelmina  DE REUVER (3)    

Generatie 3 

- Johannes Barthomoleus Charles LUTGERINK (4)    37 

Johanna Cornelia  VAN TILBURG (5) 

- Jan Willem Maria DE REUVER (6)      42 

Triphenna Margaretha  SMIT (7) 

Generatie 4 

- Hendrikus Albertus Jozef LUTGERINK (8)     44 

Margaretha  Maria STRUK (9)  

- Henricus Petrus Johannes VAN TILBURG (10)   49 

Clasina Elisabeth Johanna VAN DAALEN (11) 

- Wilhelmus  DE REUVER (12)     52 

Jacoba Johanna Wilhelmina ACKET (13) 

- Bernardus Hendrikus SMIT (14)     54 

Geertruida Stephanie Antonia SOORS D‟ANCONA (15) 

Generatie 5 

- Johannes Petrus LUTGERINK (16)     58 

Maria HOF (17) 

- Johannes Bartholomeus STRUK (18)    62 

Johanna Christina DE KRUIJF (19) 

- Henricus VAN TILBURG (20)     66 

Cornelia VAN DEN CORPUT (21) 

- Antonius  Augustinus VAN DAALEN (22)    70 

Johanna Josina Wilhelmina VAN DEN WIJNGAART (23) 

- Marcelus DE REUVER (24)      75 

Johanna BURGERS (25) 

- Johannes Aloijsius ACKET (26)     79 

Maria Henrica VERHOEVEN (27) 

- Derk Theodorus SMIT (28)      84 

Triphenna Margaretha HUNDMAN (29) 

- Pieter Adriaan SOORS D‟ANCONA (30)    89 
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Maria Johanna HOLZEN (31) 

Generatie 6 

- Hermannes LUTGERINK (32)     98 

Elisabeth WULFFLING (33) 

- Thijse HOF (34)       102 

Regina POSTMA (35) 

- Willem Eberhard STRUK (36)     107 

Catharina Elisabeth SCHOONENBERG (37) 

- Simon DE KRUIJF (38)      - 

Wilhelmina Barendina LIMBURG (39)      

- Cornelis VAN TILBURG (40)      110 

Johanna VAN DUN (41) 

- Michael VAN DEN CORPUT (42)     113 

Maria ROELEN (43) 

- Johannes Cornelis VAN DAALEN (44)    119 

Johanna Maria PENSEEL (45) 

- Willebrodus VAN DEN WIJNGAART (46)    121 

Clasina Elisabeth BALANGES (47) 

- Willem DE REUVER (48)      125 

Adriana VAN DE ROET (49) 

- Petrus BURGERS (50)      130 

Anna Maria VAN SCHAIJK (51) 

- Johannes Mathijs ACKET (52)     133 

Elisabeth WEE (53) 

- Guillaume Henri VERHOEVEN (54)     134 

Jacoba Petronella VAN DE VEN (55) 

- Bernardus Hinderikus SMIT (56)     136 

Ida Margaretha RODENBURG (57) 

- Jozephus Johannes HUNDMAN (58)    139 

Maria Catherina VAN VEEN (59) 

- Gerson Stefanus  D‟ANCONA (60)     142 

Geertuida SOORS (61) 

- Franciscus Christianus HOLZEN (62)    147 

Margaretha Johanna VAN VEGHEL (63)      

Conclusie         148 

Bronnen         149 

 

Bijlage: kwartierstaat 
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Inleiding 

Ik heb gekozen om mijn profielwerkstuk over mijn stamboom te doen, omdat het me eigenlijk 

meteen heel erg aansprak. Ik was wel heel erg nieuwsgierig naar wie mijn voorouders nou 

eigenlijk zijn en waar ze vandaan komen. Ik heb geen opa‟s en oma‟s meer, dus het werd 

me eigenlijk afgeraden, maar ik vond het toch een te leuk onderwerp om het niet te doen. 

Ik ben aan mijn informatie gekomen op heel veel verschillende manieren. Ik wist in het begin 

echt helemaal niks, behalve de namen van mijzelf, mijn ouders, en mijn opa‟s en oma‟s. Ik 

ben begonnen met zoeken in genlias. Ik dacht meteen dat ik heel erg veel had gevonden, 

maar dat bleek tegen te vallen. Ik ben naar het Historisch Centrum Overijssel, Brabants 

Historisch Centrum en het stadsarchief in  Oss geweest. Daar heb ik veel informatie 

gevonden, maar nog lang niet alles. Toen ik de meeste bewijzen had, waarvan ik in genlias 

informatie over had gevonden, dacht ik dat dit alles was wat ik kon vinden. Toen ben ik op 

nog heel veel andere sites gaan zoeken en speuren (zie bronnen) en contact gehad met 

verschillende familieleden. Omdat mijn familie uit alle hoeken van het land komt, heb ik niet 

alles kunnen vinden van de verplichte bewijzen. Daarom heb ik ook zo veel mogelijk van 

generatie 6 proberen op te sporen.  

Aan mijn moeders kant (de familie Smit), was er al iemand ooit bezig geweest om een 

stamboom te maken, daar heb ik dus wel wat informatie van gekregen. Ik was daar heel erg 

blij mee, want dat waren namelijk veel gegevens uit Groningen.  

Bijzonder was dat ik ontdekte dat er namen zijn samen gevoegd: Soors en d‟Ancona. Daar 

heb ik een „‟brief aan de koning‟‟ van en de naamswijzigings ‟akte‟. Dit vond ik wel heel 

bijzonder, dus die heb ik in het werkstuk gevoegd. Ook heb ik nog een paar krantenknipsels, 

die vond ik ook erg leuk om er bij te doen. 
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Biografie 

Hendrikus Albertus Jozef Lutgerink 

 

Henk Lutgerink (Zwolle (Nederland), 1 februari 1903 – 
Amersfoort, 10 januari 1974) was een Nederlandse 
vertegenwoordiger.  

 

 

Kindertijd 

Henk kwam uit een groot gezin, en was het 7e kind van Johannes Petrus Lutgerink 
en Maria Hof. Hij was de jongste in dit arbeidersgezin. Dit gezin woonde op de 
Groeneweg in Zwolle en was Rooms-Katholiek. Zijn vader was 
constructie bankwerker en smid en zijn moeder was 
dienstbode. Na de lagere school bezocht hij de 
handelsschool. Twee fanatieke hobby‟s van hem waren 
turnen en voetbal. Hij was een goede voetballer bij PEC 
Zwolle. Daar voetbalde hij met Bep Bakhuys. Ook was hij 
lid van de ZAC (Zwolse alletiek club). Ook hield hij van 
zwemmen, vooral van duiken, maar daarin was hij niet 
zo goed.  

 

Zijn gezin 

 

Op 30 mei 1929 trouwde hij in Haarlem met Margaretha 
Maria Struk.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoboken_(New_Jersey)
http://nl.wikipedia.org/wiki/12_december
http://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://nl.wikipedia.org/wiki/14_mei
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Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren. De eerste 
was Jan (mijn opa) op 18 mei 1930 in Zwolle, Joop 

op 6 augustus 1931 in Zwolle, daarna enkele 
miskramen, later Henk op 14 september 1935. Toen 
zijn ze verhuisd naar Amersfoort. Daar heeft hij nog 

twee dochters gekregen. Gien op 4 juni 1939 in 
Amersfoort en Wil op 13 mei 1944 in Amersfoort.  

Het was een 
fijn gezin om in te leven. Er was 
altijd gezelligheid en vooral hun 
vader was de gangmaker. Ze 
gingen vaak kamperen in 
Zandvoort.  

Hij kreeg uiteindelijk in totaal 12 
kleinkinderen.  

 

 

 

 

Werk 

Hij was verkoopmedewerker bij Anton Hunink. Zijn broer 
Herman was daar vertegenwoordiger.  

Daarna heeft hij een tijd een sigarenwinkel gerund, in de 
Assendorperstraat 52 in Zwolle, die hij van zijn moeder 
had overgenomen. Omdat hij zo‟n voetbalfan was hing 
hij de voetbaluitslagen aan de gevel. In die tijd was er 
nog geen televisie of internet. Het ging een lange tijd erg 
goed met de winkel. Hij 
was 7 dagen in de week 
open en had veel 
klanten. Maar na een tijd 
kwamen er concurrenten 
en kwam de 
zondagsluiting, daarna 

was het een aflopende zaak. 

              Voor de sigarenwinkel met zijn vrouw 
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Hij verhuisde naar Amersfoort in 1938 met zijn gezin. Daar werd hij 
vertegenwoordiger bij Hulsko koffiebranderij. Daar moest hij voor kruideniers orders 
verzamelen. Later werd dat Dorlas koffiebranderij. Toen hij daar werd ontslagen was 
hij een tijdje werkloos, maar niet voor lang, want hij ging agenturen zelfstandig 
verkoop op provisiebasis (hoe meer je verkoopt, hoe meer winst je maakt) Dat deed 
hij 2 firma‟s lang in suikerwaren. 

Oorlog 

In de oorlog werd hij tijdelijk te werk gesteld. Door te zeggen dat hij astmapatiënt was 
(twee van zijn zoons hadden astma dus hij wist de symptomen) is hij naar huis 
gestuurd. Hij heeft die dus eigenlijk voor de gek gehouden, door de zeggen dat hij 
astma had. De nacht voordat hij naar huis ging heeft hij een goede vriend 
meegesmokkeld.  
In de oorlog ruilde hij zout en tabak voor voedsel.  

Bestuurdersfuncties 

In Amersfoort zat hij in het bestuur van KVVA (Katholieke Voetbal 
Vereniging Amersfoort) en bij Sint Hubertus (een 
gymnastiekvereniging). De voorzitter van de KVVA was die 
goede vriend die hij mee had gesmokkeld. Later heeft hij 
daarmee een zwemvereniging opgericht: De KZVA (Koninklijke 
Zwem Vereniging Amersfoort). Die heeft nu een inmiddels een 
andere naam.  

Militair tehuis (werk) 

Daarna werkte hij een tijd in het militair tehuis in Amersfoort.  

Het Katholiek Militair tehuis (KMT) De Boskamp te Amersfoort was van 1953 tot 1962 
in de avonduren en weekends een tehuis voor de hoofdzakelijk dienstplichtige 
militairen van de Cavalerie in de naastliggende kazerne De Boskamp. 

   

De ruimte voor het KMT was een van de 2 lange barakken die in de 2e wereldoorlog 
in gebruik was als lijkenhuis en is daarna in gebruik geweest bij de Dienst 
Identificatie & Berging van oorlogsslachtoffers uit het naastgelegen concentratiekamp 
Amersfoort, de latere kazerne. (zie ook: http://www.kampamersfoort.nl/zfolkn.html) 
De militairen konden er gezellig verpozen en in het weekend werden er zondags 

http://www.kampamersfoort.nl/zfolkn.html
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dansmiddagen georganiseerd. Hij was samen met zijn vrouw een graag geziene 
beheerder van dit militaire tehuis en 
hun  koffie werd ludiek “prut van 
Lut” genoemd. 

Door zijn goede contactuele 
vaardigheden was dit werk hem op 
het lijf geschreven.  

Later werd hij archiefmedewerker in 
het ziekenhuis. Hij moest allerlei 
dossiers wegbrengen naar 
specialisten. 

 

Karaktertrekken 

Hij was een gezellige actieve man, verbaal zeer begaafd en had hele goede 
contacten. Hij was weinig thuis door zijn drukke werkzaamheden en bestuursfuncties 
bij verenigingen. Zijn vrouw vond dit niet altijd even leuk.  

Als hij iemand een verzoek deed dan stelde hij een beloning in het vooruitzicht en dat 
was dan een gebakken visje.  
Karakteristieke uitspraak van Henk Lutgerink als kinderen een beroep moesten doen 
op iemand buiten het gezin: „‟Zeg maar dat je van Lutgerink bent dan komt het wel 
goed”. 

Gezondheid 

 
Hij was altijd een erge sportieve man. 
Maar in de tijd dat hij archiefmedewerker 
was in het ziekenhuis werd er 
prostaatkanker geconstateerd. Hij werd 
geopereerd in Amersfoort en de nazorg 
was in het Antonie van Leeuwenhoek 
ziekenhuis in Amsterdam. 
Dit is uiteindelijk zijn dood geworden op 10 
januari 1974 te Amersfoort.  

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/14_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1998

