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layout en het vullen van de pagina’s. 
Als je op de menubalk het 1e kopje Hoe 
het was aanklikt verschijnt het deel van de 
site waarin ik mezelf voorstel. Bij Nieuws 
wordt vermeld wat de laatste aanvullingen 
zijn. Dan is er een pagina met het bewuste 
artikel uit Hoetwas. In Zoek de verschillen 
kan je zien wat er allemaal veranderd is 
in 200 jaar. Als je Bronnen aanklikt komt 
er een overzicht van alle bronnen die zijn 
geraadpleegd voor de realisatie van deze 
site. Elk type bron, zoals literatuur of foto’s, 
wordt ook weer apart behandeld.

De hoofdthema’s
De drie hoofdthema’s zijn Wegen, Huizen 
en Eigenaren. Voor de duidelijkheid: De 
thema’s kunnen ook in de kopbalk worden 
aangeklikt. Daaronder zit de algemene 
informatie over het thema. 

Wegen
In het thema Wegen worden alle wegen 
uit die tijd behandeld. Wanneer is de weg 
ontstaan, wie was de eigenaar of waren de 
eigenaren. Zijn ze op historische kaarten 
te vinden. Behalve de Rijksstraatweg, 
waren het allemaal zandwegen, hoewel 
de Rijksstraatweg in 1829, in het 
buitengebied ook nog een brede zandweg 
was. Pas in 1894 werd het eerste deel 
van de Scherpenzeelseweg, naar de oude 

In Hoetwas van maart 2015 heb ik het één 
en ander uit de doeken gedaan over de  
totstandkoming van de eerste kadasterkaart, 
de Minuutplans, van Leersum uit ca 1824.2
Het kadaster raadpleeg je als je bijvoorbeeld 
een huis of perceel koopt of wanneer je een 
meningsverschil hebt over de erfscheiding. 
Het wordt pas interessant als het een 
historische kaart betreft en je die uitrolt 
over een heel dorp. Dan geeft het een 
schat aan informatie over het reilen en 
zeilen in bijvoorbeeld de 19e eeuw. Naast 
het digitaliseren van de kaart heb ik veel 
literatuur verzameld en heb ik op het internet 
gezocht naar gegevens die aansluiten bij 
deze kaart. Om deze gegevens te verwerken 
in een boek, met waarschijnlijk een geringe 
oplage, leek me geen goed plan. Een andere 
optie is het maken van een website die voor 
een ieder vrij toegankelijk is. In twee jaar 
tijd heeft de site gestalte gekregen en is nu 
reeds 50.000 maal bezocht!

Introductie
De website is geschreven in WordPress. 
Dit programma kan gratis gedownload 
worden. Een unieke domeinnaam en 
een abonnement bij een provider had 
ik als verjaardagscadeau gekregen. Een 
professionele websitebouwer heeft me de 
eerste beginselen bijgebracht en toen was 
het een kwestie van het maken van een 

De Website Historisch Leersum
arjan griffioen
A.J. Griffioen was onderzoeker bij Wageningen Universiteit/Alterra, gespecialiseerd in Geografische informatiesystemen.

In het artikel over de kadastrale kaart van 1832 van Maarten Poolman in het vorige nummer is 
abusievelijk verzuimd te vermelden dat er informatie gebruikt is van de website historischleersum.
nl.1 Deze website is opgezet door Arjan Griffioen en bevat veel interessante informatie over Leersum. 
De heer Griffioen heeft onze excuses aanvaard en bleek bereid een serie artikelen voor ons blad te 
schrijven, met het onderstaande als introductie. (Redactie)
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er grootgrondebezitters en particulieren 
vermeld, maar ook de kerk, de diaconie, 
de dienst der domeinen en de gemeente. 
De particulieren zijn overwegend mannen, 
maar er worden ook enkele vrouwen, 
weduwen en erven genoemd. Per eigenaar is 
er een overzichtskaart met zijn bezittingen 
in Leersum. Op internet was ik al regelmatig 
de namen van die eigenaren tegengekomen, 
zoals in oude aktes en op genealogische 
sites. Dat nodigde uit tot verder onderzoek! 
Inmiddels is er van 51 eigenaren bekend wie 
hun ouders , echtgenoten en kinderen waren. 
Van deze 347 kinderen is ook bekend met 
wie ze getrouwd waren en wanneer. Genoeg 
materiaal om een stuk te schrijven over 
kindersterfte, overlijden in het kraambed, 
hertrouwen, levensverwachting etc.

Topografie, bestuur, bevolking, werken 
Onder deze kopjes worden diverse 
thema’s behandeld waarvoor ik het nodige 
onderzoek moest doen. Ze geven een indruk 

begraafplaats, met klinkers verhard. De 
Middelweg werd pas in 1957 verhard. 
Alleen de Gooijerdijk is nog niet beschreven. 
Hoewel het een zeer oude weg is, heb ik 
er tot nu toe maar weinig informatie over 
kunnen vinden.

Huizen
In het thema Huizen worden per weg(deel) 
de huizen of opstallen beschreven. Wanneer 
is het gebouwd, herbouwd of afgebroken. 
Wie waren de eigenaren, huurders of 
pachters en wat voor bijzondere informatie 
kunnen we vinden in de literatuur, het 
internet en in oude aktes.

Eigenaren
In de tabellen die horen bij de 1e 
kadasterkaart, zijn de namen en beroepen 
terug te vinden van de eigenaren, hun 
beroep en hun woonplaats. In het thema 
Eigenaren zijn deze tabelgegevens verwerkt. 
De lijst met eigenaren is divers. Zo zijn 
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weer van een plattelandsgemeente rond 
1800. Hoe was het bestuur georganiseerd, 
wat voor voedsel verbouwde men en wat 
was de levensverwachting, zijn enkele van 
de vele onderwerpen die de revue passeren. 
Onderwerpen die op het programma staan 
zijn de verdwenen Kapel van Darthuizen, 
Gezondheidszorg en de Diaconie. Dit 
kantelmoment in de geschiedenis van 
Leersum rond 1800 blijft me boeien. H

Noten
1 Maarten Poolman, Wat leert ons de Kadaster-
kaart uit 1832?, Hoetwas Februari 2018, p. 24 e.v.
2 Arjan Griffioen, ‘Leersum op oude kadastrale 
kaarten’, Hoetwas maart 2015, p. 17 e.v.

Ouder echtpaar 
voor hun boerderij 
in de omgeving van 
Veenendaal, begin 20e 
eeuw. Internet.

Boekweit, belangrijk 
voedsel voor mens 
en dier rond 1800. 
Internet.


