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Voorzitter Ab Stikkelorum heet de aanwezigen welkom en wel speciaal de 

leden van de oude afdeling Kennemerland. Het bestuur is stappen aan het 

zetten om de verbinding tussen het oude Rijnland en het oude 

Kennemerland te vergroten. Hierbij wordt ook gehoopt dat er enkele leden 

uit Kennemerland werkzaamheden willen doen. 

De afdeling Rijnland en Kennemerland wil ook graag de banden met 

historische verenigingen in de regio versterken. In dat verband is Ab blij dat 

de heer Paul Onderwater, webmaster van de actieve Stichting Oud 

Zoeterwoude, ons vanavond wil meenemen in de verzamelingen van deze 

stichting. 

Het onderwerp waarover Paul een 

presentatie houdt is: digitaliseren 

van collecties en hoe de link met 

genealogie is gelegd. Paul trapt af: 

hij is webmaster, maar weet niets 

van genealogie…….. De stichting is 

gevestigd in de Dorpsstraat 19 in 

Zoeterwoude. Het is een vrij nieuw 

pand, ooit een supermarkt. Vroeger 

stond er op die locatie een mooie 

boerderij. Het pand wordt mede gebruikt door de Stichting Kunst en 

Cultuur en is ook de ontmoetingsplaats “De Buren”. Bij de ingang is een 

koffie en thee voorziening. De Stichting Oud-Zoeterwoude, opgericht in 

1970, is best groot, geeft Paul aan. Er zijn zo’n 700 donateurs. Naast het 

bestuur zijn er 25 vrijwilligers. Activiteiten: het documentatiecentrum, 

doen van onderzoek, genealogie, uitgeven van het kwartaalblad Suetan, 

educatie, tentoonstellingen én digitaliseren. 

In 1997 is de stichting begonnen met genealogie. Onder andere kreeg men 

fiches van de BS van de gemeente. In 2000 is begonnen met de invoer van 

gegevens in het programma Pro-gen. In 2002 is pionierswerk verricht bij de 

website en het scannen. Een donatie van de Rabobank in 2006 hielp. In 

2014 is meer grootscheeps begonnen met digitaliseren. Zo zijn toen 45 



jaargangen van het blad Suetan gescand. Maar ook bidprentjes, foto’s, 

negatieven, dia’s.  

Het programma Pro-gen bleek toch niet geheel te voldoen. Overgestapt is 

op het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Doel daarvan is het 

digitaliseren en het delen van gegevens. Er zijn op dit moment 143 

instellingen die het systeem gebruiken. Belangrijk is ook dat is overgestapt 

naar TNG-software; The Next Generation, dat snel zoeken op internet 

mogelijk maakt. Er worden steeds meer bronnen ingevoerd zoals 

bidprentjes, notariële aktes en kadastergegevens. Familiebanden worden 

aan elkaar gekoppeld. Omdat bewoners in Zoeterwoude honkvast waren is 

er veel over de families bekend. Belangrijk is ook de verzameling van 10.000 

portretfoto’s. Daarvan zijn er ruim 1700 uit 1941. De Duitsers verplichtten 

ieder een foto te laten maken voor de persoonsbewijzen. Dat gebeurde bij 

de plaatselijke fotograaf en die had die gegevens - van Zoeterwoude en 

Stompwijk - bewaard. Hiermee is een unieke verzameling beschikbaar 

gekomen. Paul geeft aan dat je, als je op de homepage komt van de 

stichting, je direct de zoekfunctie kunt gebruiken en steeds verwijzings-

mogelijkheden kunt vinden. De site is: www.oudzoeterwoude.nl 
 

Ab dankt de heer Onderwater hartelijk voor deze heldere presentatie. Er is 

heel veel beschikbaar gekomen in de loop der jaren. Hij vraagt zich ook af 

of een verdere samenwerking tussen de 143 verenigingen, die hetzelfde 

systeem gebruiken, mogelijk is; kunnen bestanden bijvoorbeeld aan elkaar 

worden verbonden?    
 

http://www.oudzoeterwoude.nl/

