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Aansluitend aan de presentatie door Paul Onderwater heet Ab Stikkelorum 

de heer Frits Dijkdrenth van het Genootschap Oud-Katwijk hartelijk 

welkom. Ook in Katwijk is er een heel actieve vereniging! 

Frits is actief in de Werkgroep Genealogie. Het bredere verband is de 

Stichting Katwijks Museum en het Genootschap Oud-Katwijk, die 

gehuisvest zijn in een mooi pand in Katwijk (Voorstraat 46), dat nog door 

koningin Juliana is geopend. De Werkgroep Genealogie is in 1962 gestart. 

Begonnen is, zo geeft Frits aan, met het bezoeken van de kerken. De doop- 

en trouwboeken zijn verzameld en van elke intekening is een kaartje op A5 

formaat gemaakt. Zo zijn er 12.000 mensen getrouwd in de periode 1812-

1960. Later is alles ingevoerd in Pro-Gen. Oogmerk is om alle Katwijkers op 

te nemen, net zoals dat in Zoeterwoude de bedoeling is. Later zijn veel 

andere gegevens toegevoegd, bv. uit kerkbladen en kranten. Gegevens van 

recente datum kunnen niet worden ingezien i.v.m. de AVG (Algemene 

verordening gegevensbescherming). Er staat dan “privé” in het zoekveld, 

dus de gegevens zijn wel beschikbaar en worden t.z.t. openbaar. 

De werkgroep heeft als hoofdtaak het verzamelen 

van gegevens, dus niet het doen van onderzoek. 

Als je een vraag hebt kan je die stellen aan de 

werkgroep. Je kan dan bv. op maandagavond 

langskomen. Op deze avonden komt de 

werkgroep - thans bestaande uit 8 personen - bij 

elkaar. Er is ook een werkgroep nostalgisch 

Katwijk die historische foto’s van Katwijk 

verzamelt en publiceert op hun facebook-pagina. 

De site van de genealogische werkgroep wordt 

veel geraadpleegd. Zo werd er in 2021 uit 133 landen ingelogd! Er zitten 

325.000 personen in het systeem. Desgevraagd geeft Frits aan dat de 

oudste gegevens uit 1490 stammen. De website vindt u op: 

www.katwijksmuseum.nl/nk/genootschap-oud-katwijk 

Ab dankt de heer Dijkdrenth hartelijk voor deze heldere presentatie. Ook 

in Katwijk worden dus belangrijke verzamelingen bewaard die steeds door 



de actieve werkgroep worden uitgebreid. Het kwam, net als bij de vorige 

spreker, aan de orde: Het is de moeite waard om eens na te denken of 

zaken aan elkaar kunnen worden gekoppeld, bv. via een platform, zoals 

Rijnland Geschiedenis.  
 


