
Mijn familie  Fenny Lutgerink 

148 
 

 
Conclusie 

Schrijf een conclusie waarin je in het kort aangeeft hoe je het maken van de stamboom hebt 

gevonden 

Toen de opdracht werd uitgelegd vond ik het aan de ene kant heel leuk om er aan te 

beginnen, maar aan de andere kant schrok ik ook wel, omdat er zo veel bewijzen gevonden 

moesten worden. Ik wist de complete namen van een bepaalde opa en oma niet eens. In het 

begin ging het ook niet erg goed, want ik zocht in de databases veel te gedetailleerd. 

Eigenlijk werd me dat verteld in de week voor de profielwerkstukweek. Toen ging het zoeken 

dus een stuk gemakkelijker. Ik heb toen ook behoorlijk wat informatie gevonden in de 

archieven, dus toen had ik er weer veel meer lol in. Want het is geen leuk werkstuk om te 

maken als je helemaal niks kan vinden. Ik heb zoveel mogelijk opgezocht, maar het duurt 

allemaal zo verschrikkelijk lang. Soms zat ik op een bepaald bewijs zo lang te zoeken. Ik ben 

zelf heel trots op het resultaat, omdat ik dus echt niet had verwacht dat ik zo veel te weten 

kon komen.  
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Bronnen  

De meeste informatie uit de kwartierstaat is gevonden, maar toch is het uiteindelijk niet 
gelukt om alles boven water te krijgen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt 
  
Gezocht in de archieven: 
-Het Overijssels Historisch Archief te Zwolle. 
-Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te Den Bosch. 
-Het Stadsarchief te Oss. 
  
Stamboom-informatie van Henk Lutgerink, zoon van Hendrikus Albertus Jozef Lutgerink (8) 
uit Steenwijk. 
Samengewerkt met hem in het Overijssels Historisch Archief te Zwolle. Ik heb hem ook 
geïnterviewd voor de biografie 
Stamboom-informatie van Kees van Kleef uit Hardenberg, partner van een nicht van mijn 
moeder. 
  
De volgende internetsites/archieven zijn gebruikt: 
 
-http://www.genlias.nl/ 
-http://www.myheritage.nl 
-http://www.bhic.nl/ 
-http://www.drenlias.nl/ 
-http://www.hetutrechtsarchief.nl/ 
-http://www.drenlias.nl/ 
-http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 
-http://www.noordhollandsarchief.org/ 
-https://www.familysearch.org/ 
-http://www.stamboomzoeker.nl/ 
-http://www.google.nl/ 
-http://www.historischcentrumoverijssel.nl 
-http://www.stadsarchiefoss.nl 
-http://www.genealogieonline.nl/ 
-http://www.genealogiedomein.nl/ 
-http://www.familieband.nl/ 
-http://www.cbg.nl/ (Centraal Bureau voor Genealogie) 
-http://kranten.kb.nl/ (Koninklijke Bibliotheek Historische Kranten) 
-http://www.dutchjewry.org 
-http://dave-verdooner.net/ (Amsterdamse bevolking 1852-1853) 
-http://geneaknowhow.net/ 
-http://www.stamboomforum.nl/ 

 

De aktes die ik niet heb gevonden, heb ik wel gezocht in de sites die van toepassing waren.  

Ook had ik bij bepaalde gegevens wel genlias-uitdraaien en kon ze dus bestellen, maar dan 

liepen de kosten wel erg hoog op 


