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Henk van Huik (1889-1918) 
 
Hendricus (Henk) is geboren op woensdag 24 juli 1889 in Hoevelaken als zoon van 
Jan van Huik en Anna Keller. 

 
Ook Henk is na het overlijden van moeder in Het R.K. Jongensweeshuis opgenomen. 
In 1903 gaat hij 3 maanden weken in Hoogland en dient zijn tijd in het weeshuis uit 

tot hij 16 is. Hij heeft er dus wel 6 jaar gezeten.  
 

In 1905 gaat hij werken en 

wonen op de boerderij van 
Theodorus Smink aan de 

Lageweg. Hier blijft hij 4 jaar. Na 
in Hoogland en Eemnes als 

boerenknecht gewerkt te hebben 
gaat hij zijn geluk proberen in 
Alphen bij zijn broer Jan, die in 

1911 getrouwd is met Griet. Van 
1912 tot 1915 blijft hij bij hen in 

de kost. In die periode staan 
beide broers in het bevolkings-
register te boek als cement-

werkers. Ze werkten bij “Beton-
fabriek de Hoorn”, beter bekend 

als Oosthoek. 
 
Voordat Jan in 1915 naar Utrecht vertrekt gaat Henk terug naar  zijn geboortestreek 

Amersfoort en woont daar bij de weduwe Christ. In 1917 komt hij terug naar Alphen 
en trekt weer in bij zijn broer Jan in de Hoorn. De familieband trekt dus nog steeds. 

 
Partner 
 
Henk trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 11 april 1918 in Alphen a/d Rijn met 
Maria van der  Zon, 39 jaar oud, geboren in 1879 als dochter van Leendert van 

der Zon en Aleida Bennewitz.   

 
Overlijden 
 
Henk is nog maar nauwelijks getrouwd als hij ziek wordt. Hij heeft de Spaanse Griep 

gekregen. Henk is overleden op 24 oktober 1918, 29 jaar oud 

 

 

 

 

 

 

                Gemeentewapen van Alphen a/d Rijn 
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Feiten 
 
Adressen: 

vanaf 24-07-1889: B nr 26, Hoevelaken (geboorteadres) 
29-11-1892 tot 24-12-1899: Soesterweg G193, 170, Amersfoort (de 12 apostelen) 

12-1899 tot 21-01-1903: Havik 3 later 43, Amersfoort (RK Jongensweeshuis) 
21-01-1903 tot 05-05-1903: E 126, Hoogland (Amersfoort)  
05-05-1903 tot ±1905: Havik 3 later 43, Amersfoort (R.K. Jongensweeshuis) 

±1905 tot 13-11-1909: Lageweg, Amersfoort (op de boerderij van de 
fam.Theodorus Smink en Cornelia) 

13-11-1909 tot 07-12-1910: E14, Hoogland  

Spaanse Griep  

Het virus vertoonde zich voor het eerst in maart 1918 op de militaire basis 
Fort Funston in Kansas en verspreidde zich van daaruit naar andere 
legerbases in de VS. Met het serieus op gang komen van de Amerikaanse 

troepenzendingen naar Europa, begon het zijn tocht over de aardbol. 
Aanvankelijk was het virus niet dodelijk, maar dat veranderde al snel. In 

Spanje, waar geen oorlogscensuur bij de media heerste, sloegen de kranten 

groot alarm toen verschillende mensen aan het virus stierven. De dood trad in 
na enkele dagen van koortsaanvallen die aan griep deden denken. 

Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam. De Spaanse griep begon met 

hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn. Gevolgd door extreme moeheid en 
flauwtes. Men verloor zoveel energie dat men niet meer kon eten en drinken. 

De ademhaling werd steeds moeilijker, binnen enkele dagen gevolgd door de 
dood.  

De Spaanse griep had de opmerkelijke eigenschap om jonge volwasse-nen te 
treffen. Dit in tegenstelling tot echte griepepidemieën, waarbij vooral kinderen 

en senioren de ziekte krijgen en laatstgenoemden de grootste risico’s lopen. 
In augustus 1918 had de helft van de Amerikaanse soldaten in Europa de 

ziekte: 43.000 man overleefden het niet (dit is bijna de helft van het aantal 

Amerikanen dat in Europa stierf: aan het front vielen zo'n 50.000 man). De 
ziekte sloeg snel over naar andere legerkorpsen, ook de Duitse.  

Toen de oorlog in november 1918 eindigde en soldaten terugkeerden naar hun 

landen, werden ze overal ter wereld feestelijk onthaald. Door deze wereld-
wijde massabijeenkomsten verspreidde het virus zich als een schokgolf. In de 

VS stierven 675.000 mensen, in Frankrijk 200.000, in Engeland 400.000, in 
Nederland 27.000. Enorme klappen werden uitgedeeld in India en Rusland, 
waar miljoenen stierven.  

Al met al lijkt het erop dat maar liefst 20% van de toenmalige 

wereldbevolking besmet raakte. In totaal een half miljard mensen. De meest 

voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden. En net zo 

snel als het kwam, verdween het virus ook weer: eind 1919 was het voorbij.  

(ontleend aan Wikipedia) 
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07-12-1910 tot 22-06-1912: Eemnes  
22-06-1912 tot 05-01-1915: H 411 in Alphen en later Raadhuisstraat 224 in 
Aarlanderveen, Alphen a/d Rijn (woont bij broer Jan)  

05-01-1915 tot ±1916: Kruiskamp 59, Amersfoort (in de kost bij de weduwe 

Christ)  
±1916 tot 11-04-1918: De Hoorn , Alphen a/d Rijn (bij broer Jan van Huik)  

11-04-1918 tot 25-10-1918: Alphen a/d Rijn (eigen onderkomen straat 
onbekend)  

 
Beroepen: 

±1905 tot 22-06-1912: boerenknecht  
22-06-1912 tot 05-01-1915: cementwerker  

 
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen 

 
1   Tante Grietje overleden   (04-03-1891)
5 of 6   Oom Lambertus overleden   (1895) 

6   Vader overleden   (13-05-1896)
10   Moeder overleden   (24-12-1899)

22   Broer Jan trouwde met Griet Klijn   (22-11-1911)

24   Nicht Ina geboren   (09-09-1913)
25   Broer Arie trouwde met Anna de Winter  (29-10-1914)

26   Nicht Jo geboren   (18-10-1915)
26   Neef Jan geboren   (11-07-1916)
27   Neef Johan geboren   (10-05-1917)

27   Broer Bart trouwde met Dien Caspers   (05-07-1917)
28   Nicht Willy geboren   (19-12-1917)

28   Trouwde met Maria van der Zon   (11-04-1918)
 


