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Inleiding

Aage van der Leek werd geboren op 15 april 1896 in het gezin van Willem
van der Leek (1864-1958) en Ebeltje Spoelstra (1864-1944) te Andijk. Omstreeks 1916 kocht Willem een tuindersbedrijfje aan de rand van Hoorn.
Aage nam dat over rond 1930.
Hij doorliep lager onderwijs in Andijk en heeft geen voortgezet onderwijs
meer genoten, behoudens misschien een boekhoudcursusje ten behoeve van
de bedrijfsvoering. Hij was zeker begiftigd met een goed verstand en gevormd door zijn deelname aan activiteiten van de toenmalige gereformeerde
jongelingsvereniging. Zijn taalbeheersing was hem blijkbaar aangeboren.
Hij trouwde op 1 mei 1924 met Dieuwertje Kooiman (1896-1982), uit
welk huwelijk twee zoons werden geboren, van wie ik de oudste ben.
In zijn bedrijfje legde hij zich toe op bloemzaadteelt. Daarnaast nog wat
groenten en fruit.
Secretaris was welhaast zijn tweede beroep, van de gereformeerde mannenvereniging, van de bijbelstudiekring, van de A.R. kiesvereniging, van de
gereformeerde(!) vereniging voor drankbestrijding in Hoorn en (natuurlijk)
was hij periodiek scriba van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van
Hoorn.
Ik moge in dit verband verwijzen naar de publicatie van J.P.H. van der
Knaap (e.a.), De banken zijn hard ... Honderd jaar ‘op G.G.’ in Hoorn en
omstreken, Hoorn/Edecea 1983, p. 115 e.v.
Hij heeft al dat werk naast zijn tijdrovende bedrijfje met overgave gedaan.
Een overtuig(en)de achtergrondfiguur in de parade van de Mannebroeders.
Hij overleed op 10 december 1978.
W. van der Leek
Hoogeveen juni 2018
Zijn broer Jan was predikant in de gereformeerde kerk (Zaltbommel, Badhoevedorp en Kapelle/Biezelinge); hij overleed in 1973.
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Plaatsingslijst

Opstellen en andere teksten
1

Opstellen van Aage van der Leek, 1919
1 deel

2

Opstellen, 1921
1 deel

3

Opstellen, o.a. Liberalisme en maatschappij, z.d.
1 deel

4

Schrift met schoolwerk van Dieuwertje Kooiman en opstellen
van Aage van der Leek, z.d.
1 deel

5

Bijbellessen, z.d.
1 deel

6

Gedichten, z.d.
1 deel

Notulen
7-8

Notulen van de Bijbelstudiekring ‘Onderzoek de Schrif’, 19321941
2 delen
7
1932-1933.
8
1937-1941

9

Notulen van de gereformeerde mannenvereniging Calvijn te
Hoorn, 1940-1948.
1 deel

Correspondentie en overige stukken
10

Brieven, drukwerk en enkele losse stukken afkomstig uit de
schriften en notulenboeken, 1927-1956 en z.d.
1 omslag

Oktober 2018
–
Nagekomen schriften met verslagen en opstellen, 1922-1924
1 pak
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