• Mirjam en Frank voor een wand met boeken. “Ooit staat alles uit deze boekenkast op www.plaatsengids.nl.”
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Interview

Frank van den Hoven

Boekenkasten vol op één site
Elke stip op de kaart krijgt bezoek van Frank van den Hoven uit
Oosterwijk. Hij zet alle dorpen en steden op internet.
door Gijs Kool
ID-kaart
Naam: Frank van den Hoven
Geboortedatum: 4-3-1962
Geboorteplaats: Amersfoort,
woont in Oosterwijk sinds juni
2006
Burgerlijke staat: getrouwd met
Mirjam
Vroeger: applicatiebeheerder en
informatieanalist bij een pensioenfonds

Een website met informatie over alle plaatsen van Nederland, het lijkt niet te
doen. Toch werkt Frank van den Hoven al jaren, dag in, dag uit aan dat ideaal.
Het resultaat is de site www.plaatsengids.nl. Niet alleen is er informatie te vinden over de 3000 dorpen en steden en 4000 buurtschappen die Nederland telt,
maar ook van 3000 verdwenen plaatsen.
’s Ochtends vertrekt de zwarte Jeep van Franke n Mirjam van den Hoven op reis
naar een wildvreemde plaats ergens in Nederland. Na een dag informatie zoeken, inwoners interviewen en foto’s maken rijdt ’s avonds de auto de parkeerplaats in Oosterwijk weer op. Dan begint voor Frank van den Hoven het werk
pas echt. Want wie midden in de nacht door Oosterwijk rijdt en langs het huis
van Van den Hoven komt moet niet raar opkijken als hij achter zijn laptop, omringd door vele boekenkasten, ijverig aan het werk is aan zijn droom.
Het is een omvangrijk project, daar Nederland in totaal 7000 plaatsen kent en
nog eens 3000 ‘verdwenen’ plekken. Van die laatste categorie werden dorpen
en buurtschappen opgeslokt bij de aanleg van de HSL, in het zwelgende water
van de watersnoodramp, of ingebouwd en ‘samengevoegd’ met steeds groter
wordende steden.
Tussen Van den Hovens 5000 boeken met informatie over plaatsen in Nederland staat de reeks boeken van Abraham van der Aa, een oud heemkundige die
in 1851 dertien dikke boeken uitgaf met daarin de beschrijving van alle Nederlandse dorpen, steden en gehuchten. Frank van den Hoven ziet zichzelf in al
zijn bescheidenheid als zijn opvolger. Niet onterecht gezien de vele informatie
die Van den Hoven bezit. Uit het hoofd weet hij vol passie precies te vertellen
hoe het zit met het drie-provinciënpunt in de omgeving van De Waay aan de
Diefdijk ter hoogte van Zijderveld. Een ander voorbeeld van zijn kennis bewijst
hij met het opnoemen van alle dorpen die de laatste eeuw zijn samengevoegd
in de stad Nijmegen, een illustratie van het feit dat sinds 1851 veel veranderd
is.

briefkaarten. Hij vond briefkaarten uit dorpen die niet meer bleken te bestaan.
Hij begon te onderzoeken waar dat dorp of gehucht geweest zou zijn. Zo werd
hij van filatelist een heemkundige. “De meeste heemkundigen zoeken informatie over hun eigen woonplaats, ik doe dat bij heel Nederland”, overpeinst
Van den Hoven. Zijn onderzoeken resulteerden in het verleden in vier boeken
met informatie die hij in eigen beheer uitgaf.
Daarna besloot hij zijn informatie op internet aan te bieden. “Dat is toegankelijker voor iedereen en mensen kunnen direct informatie zoeken over hun eigen woonplaats.” De site is voor de bezoeker van alle gemakken voorzien. Men
kan een plaats uitzoeken, ziet direct op Google Maps waar die ligt, vindt een
link naar de plaatselijke VVV, en kan ook direct op zoek naar een hotel of camping in de buurt. Voor de toekomst heeft Van den Hoven meer plannen. “Ik
denk dan aan een link naar Bol.com, waar men direct wordt doorverwezen naar
literatuur van een bepaalde plaats, en de mogelijkheid om zelf een boek op
maat te kunnen maken van bepaalde plaatsen of onderwerpen.”

Briefkaarten

“Ik rijd samen met mijn vrouw dagelijks door Nederland en vinden nog altijd
prachtige gebieden en plaatsen. Veel mensen denken al rijdend over de snelweg dat ze Nederland wel kennen, maar er is zo ontzettend veel te zien. Mensen
overhalen om op vakantie te gaan in eigen land is één van mijn doelen.”

Frank van den Hovens liefde voor informatie over alle plaatsen ontstond in zijn
jeugd. Vader Van den Hoven werkte bij de PTT en verzamelde postzegels. Frank
volgde dat voorbeeld. Dit deed hij voornamelijk om de stempels op de oude

Voor Van den Hoven is het onmogelijk om alle archieven per plaats in te duiken om informatie te vinden. Hij krijgt hulp van veel lokale heemkundige kringen. Door middel van al die vrijwilligers is het mogelijk de site van inhoud te
voorzien. De site is niet gemaakt uit commercieel oogpunt. Heemkundige organisaties kunnen hun bevindingen aan hem doorgeven. “Door een samenvatting te maken, houden we de inhoud kort en overzichtelijk. Door middel van
een link bieden we bezoekers van de site de mogelijkheid op andere sites hun
informatie te halen.” Van den Hoven verwacht over drie jaar de site helemaal
compleet te hebben en daardoor zal zijn grote droom uit komen: met hulp van
anderen een compleet herziene versie maken van Abraham van der Aa’s grote
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden.

Vakantie

