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Leonard van Kessel is een Ter Aarder in hart en nieren geeft hij aan. 
Geboren op een woonboot aan de Oostkanaalkade heeft hij er tot voor 
kort gewoond. Hij was al jong gegrepen door stamboomonderzoek. 
Nadat hij basisgegevens uitgezocht had, zoals van de eigen 
achternaam en zijn kwartierstaat, is hij de uitdaging aangegaan om 
door te gaan met de dorpsgenealogie van Ter Aar en met het bezien 
welke demografische gegevens hier uit gehaald kunnen worden. 
Hoewel Ter Aar klein is, gaat het om heel veel gegevens. Waar ben ik 
aan begonnen; krijg ik het wel af, zijn vragen die hij zich wel eens stelt. 
Maar hij is er nog met veel energie mee bezig geeft hij aan! 
 

Om zijn onderzoek goed te kunnen doen heeft hij een aantal bronnen 
thuis tot zijn beschikking. Bijvoorbeeld de BS en DTB’s van tussen 
Leiderdorp en Woerden, transcripties van het grootste deel van het 
Oud Archief van Ter Aar, van rechterlijke en notariële archieven e.a.. 
Morgenboeken zijn ook een belangrijke bron. Die van 1570-1650 staan 
sinds kort op intranet vertelt hij.  
Belangrijk is de geografische verdeling van Ter Aar. Hij heeft de 
indeling in wijken (vier) en ook de veldnamen (elf) die werden 
gebruikt. Tot 1949 waren er wijkletters, daarna kwamen de 
straatnamen. In de periode 19e en eerste helft 20e eeuw zijn wijkletters 
soms veranderd. Als je dat niet weet, dan trek je verkeerde conclusies 
over de woonplaats van de persoon naar wie je zoekt.  
Het interessante van zijn onderzoek is dat je op basis van alle integrale 
bronnen demografische informatie kan verkrijgen. Leonard 
presenteert een greep hieruit: 
Vanaf het begin van de BS tot 1922 zijn er 129 tweelingen geboren en 
1 drieling. 
De naam met de meeste schrijfwijzen (32) is Uittewaal. 
Het oudste geregistreerde huwelijk is van 23-1-1621. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boerderij ‘Ada-hoeve’ 
Geerweg 97, Ter Aar. 
Beeldbank Archief 
Leiden 
Maker: Wim Dijkman 

 

De eerste scheiding vond plaats op 20-9-1855. 
Tussen 1900 en 1960 vonden er 15 scheidingen plaats van de 1421 
huwelijken. Het bruidspaar met de oudste leeftijd was een koppel van 
elk 74 jaar oud. Het jongste trouwkoppel was elk 18 jaar oud.    
Een echtpaar was maar liefst 71 jaar gehuwd. 
Een ander echtpaar kreeg 15 kinderen, van wie er geen het derde 
levensjaar bereikte. 
Hij heeft 205 bijnamen of aliassen gevonden, zoals “zolderkipje” en 
“de waakhond”. 
Enzovoorts; Leonard van Kessel geeft aan door te gaan met het 
opnemen van steeds meer gegevens in zijn systemen om zo meer 
demografische conclusies te kunnen trekken. 
 

Cees Jan van de Hoek dankt Leonard van Kessel hartelijk voor zijn 
informatieve lezing. Het op deze manier verkrijgen van demografische 
gegevens is een werkwijze die veel informatie oplevert, die meest niet 
beschikbaar is.   
 


