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De Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum

herdenkt de heer Voets in grote dankbaarheid. Hij
heeft meer dan 30 jaar deelgenomen aan de vergaderingen van het bestuur van de Vrienden en
heeft vooral in de vijftiger en zestiger jaren met
de andere pioniers enorme hoeveelheden werk
verricht. op het gebied van communicatie heeft

hij voor de vereniging bovendien een zeer
omvangrijk aantal publicaties uitgebracht. Bij zijn
aftreden in 1981 is Voets dan ook tot erelid van de
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum
benoemd.
Lambertus Voets was een alom bekende Westfries.

Zijn wieg stond echter aan de andere kant van de
Zuiderzee in het Friese Workum. Op elfjarige leeftijd kwam hij naar Enkhuizen. Vader Fokke Voets,
kleermaker van beroep, zag aan deze zijde van de
zee meer moþelijkheden om zijn gezin van drie
zoons en een dochter te onderhouden. De familie
vestigde zich aan de Westerstraat, waar Voets het
grootste gedeelte van zijn jeugd heeft doorgebracht. De reeds in zijn jeugd ontstane belangstelling voor geschiedenis rijpte in zijn studietijd aan
het kleinseminarie Hageveld in Heemstede en in
1937 werd hij in het grootseminarie te Warmond

tot priester gewijd.
Na de priesterwijding begon voor Voets een lange

kerkelijke loopbaan. Hij begon als kapelaan in
Wormerveer en kwam via Boskoop en Den Haag in
1945 in Alkmaar; waar hij volgens eigen zeggen
"door een tijdelijke opleving van het rijke roomse

leven een gezellige tijd had". ln Alkmaar was
Voets dikwijls in het gemeentearchief te vinden en

vanaf 1946 schreef hij als medewerker van het

Bonafatius-parochie in Amsterdam-Oost werd hij
pastoor van de Pancratiusparochie in Castricum.
Toen hij in 1976 door een ongeval gedwongen was
vervroegd met pensioen te gaan, vestigde hij zich
in Zandvoort.

Voets stopte echter niet met werken. Hij werd
archivaris van het bisdom' Haarlem en maakte
gebruik van het kostbare materiaal in het archief
om maar liefst dertig boeken over kerkgeschiedenis te schrijven. ln bejaardencentrum Sint Jozef in

Alphen aan den Rijn bracht de oorspronkelijke
Fries zijn dagen door als geestelijk verzorger.
's Ochtends verzorgde hij vrijwel dagelijks een
dienst voor de bewoners met daarbij een korte
preek en 's middags legde hij nog huisbezoeken af.
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Het meest heeft Voets genoten van

zijn

Amsterdamse tijd. Voets was in de hoofdstad
pastoor en leraar godsdienst en geschiedenis aan

de rooms-katholieke middelbare meisjesschool
Pius X. Van 1960 tot 1966 was hij bouwpastoor in
de Haarlemse Parkwijk en na zijn pastoraat in de

Lambertus Voets heeft vele boeken en publicaties
op zijn naam staan. Een greep hieruit:
. De hervorming in West-Friesland
. Rond de grenspaal, de geschiedenis van katholiek Westwoud

.

Een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en
Aartswoud (uit de Stolphoevereeks)

