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Handleiding KENNISBANK  

 
Wat is er in KENNISBANK te vinden en hoe is deze informatie te 

gebruiken?   
 
Het doel van Kennisbank is bewaren en toegankelijk maken van alles waarover 

Vereniging Oud Hoorn beschikt. Steeds meer bestanden (databases) van Oud 
Hoorn zijn aan elkaar gekoppeld en het geheel heeft geleid tot KENNISBANK, een 

pakhuis voor informatie. 
 
Het betreft informatie en bestanden van diverse herkomst. In een 

samenwerkingsproject van Bureau Erfgoed en Vereniging Oud Hoorn zijn de 
mappen van het stadhuis voor een groot deel gescand en ingevoerd in Hoorns 

Documentatie Systeem. Voordat deze openbaar geplaatst konden worden, is 
alle info gescreend op privacy-gevoelige info. 
 

Het kunnen zoeken in een groot aantal databases tegelijk maakt de info die tot 
nu toe op verschillende plekken fysiek en digitaal te vinden was, in één klap 

zichtbaar en beschikbaar. Zo wordt meteen duidelijk of over de gezochte persoon 
of pand een artikel in het kwartaalblad is verschenen, of er foto’s op de 

beeldbank staat, of er een dossier in HDS aanwezig is. 
 
In de zoekresultaten vindt u links naar andere onderdelen van de kennisbank om 

door te schakelen, voorbeeld bij foto in beeldbank komt ook de BAG kaart, 
dossiers van HDS, boek HHSM met pdf pagina’s uit boek.  

 
 
ZOEKEN  

 
Op de startpagina Kennisbank kunt u een zoekopdracht - een naam of een straat 

of een pand – geven via  
  

Zoeken
   

  

Dan verschijnt een overzicht van de resultaten. 

Voorbeeld Zoekopdracht:   == appelhaven 14 == 

Gevonden in database - zie spec. beeldbank : 3   (uit: 41198) 
Gevonden in database - zie spec. kwartaalblad : 4   (uit: 3084) 

Gevonden in database - zie spec. hhsmboek : 27   (uit: 41056) 
Gevonden in database - zie spec. publicaties : 0   (uit: 348) 

Gevonden in database - zie spec. hds : 2   (uit: 21975) 
Gevonden in database - zie spec. notarisaktes : 0   (uit: 87430) 

Gevonden in database - zie spec. vereniging : 0   (uit: 1617) 
Gevonden in database - zie spec. website : 2   (uit: 652) 

Wanneer je veel resultaten krijgt dan kun je per database in een 

geavanceerd zoekscherm een verfijnde zoekopdracht geven. 

https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#beeldbank
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#kwartaalblad
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#hhsmboek
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#publicaties
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#hds
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#notarisaktes
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#vereniging
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#vohnl
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Klik daarvoor op het menu hierboven de gewenste database aan. 
 

Totaal aantal gevonden objecten :              38   (uit 197360)  

LET OP hier komt ook Gedempte Appelhaven in de resultaten. 

De menubalk aan de bovenzijde van de pagina biedt de mogelijkheid 

specifiek naar een van de databases te gaan, bijv. beeldbank, HDS. 

 

Via bijvoorbeeld Hoorns Documentatiesysteem (HDS) kan de zoekopdracht 

nauwkeuriger opgegeven worden en wordt er uitsluitend in déze database 

gezocht waardoor ook sneller een resultaat wordt getoond. Als Kennisbank wordt 
aangevinkt dan komt hetzelfde resultaat als bij de zoekfunctie op de 

introductiepagina. 

Notarieel Archief bevat de akten uit 18de en 19de eeuw en is een toegang tot het 
bestand van notarisakten op de website WFA 
Voorbeeld Algemeen Appelhaven komt bij notarisakten voor: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ga naar website WFA bij notarissen zoeken op SANT EN JAARTAL bij Gerrit Sant 
notaris. Daar vindt u (soms na enig zoeken) het gescande archiefstuk  

 
 

TWEEDE VOORBEELD 
Persoon Zoekopdracht:   == Gerlach == 

Gevonden in database - zie spec. beeldbank : 2   (uit: 41198) 

Gevonden in database - zie spec. kwartaalblad : 8   (uit: 3084) 

Gevonden in database - zie spec. hhsmboek : 35   (uit: 41056) 

Gevonden in database - zie spec. publicaties : 0   (uit: 348) 

Gevonden in database - zie spec. hds : 4   (uit: 21975) 

Gevonden in database - zie spec. notarisaktes : 2   (uit: 87430) 

Gevonden in database - zie spec. vereniging : 0   (uit: 1617) 

Gevonden in database - zie spec. website : 1   (uit: 652) 

Totaal aantal gevonden objecten :              52   (uit 197360)  

Recordnummer :  0001775 

  

Naam partij A :  Appelhaven, 

Naam partij B :  
 

Jaar :  1785 

Beroep :  
 

  

Akte :  Sant 94 

Opmerking :  
 

Rubriek :  Aktes 

Notaris :  
 

https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#beeldbank
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#kwartaalblad
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#hhsmboek
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#publicaties
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#hds
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#notarisaktes
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#vereniging
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/beeldbank.pl#vohnl
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Bij de foto’s in Beeldbank vindt u via de link BAG-viewer. Dan komt u bij de kaart 

van de actuele kadastrale situatie met huisnummer. 
Bij de link naar HDS vindt u dossier Pieterseliesteeg met informatie uit 

collegebesluiten, 80ste penning en andere dossiers. 
Verder is er informatie over de straat aanwezig. 
Bij de resultaten Gerlach staat onder website een verwijzing naar een gevelsteen 

op het Munnickenveld. 
Ook kunt u bij een andere zoekopdracht een link naar rapporten over 

archeologisch onderzoek vinden. 
 
Bij de afzonderlijke databases vindt u een handleiding die de specifieke 

mogelijkheden van deze database uitlegt. 
 

Aanvullen 
Overal komt u de mogelijkheid tegen om te reageren.  
      

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto? 

Wij vernemen dat zeer graag van u via het   
formulier voor aanvullende informatie

  
 

 
Of    

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? 

Wij vernemen dat zeer graag van u via het   
reactieformulier

 
 

 

 

Samen kunnen we Kennisbank nog beter maken. 
 
Nog meer  

Het is duidelijk dat nog meer bestanden en dus zoekmogelijkheden in 
Kennisbank kunnen worden ondergebracht en aangehaakt. We denken nog aan 

het woningonderzoek 1903, woningen 1806, bijzondere bestanden en 
jaarverslagen van de gemeente. 
Inmiddels is Kennisbank ook via de smartphone goed te bereiken. 

 
Kadaster 

Als extra bron hebben we sinds enige jaren een abonnement op Kadasterviewer. 
Op drie plaatsen/computers kan men toegang verkrijgen tot de gegevens van het 
kadaster. Dat wil zeggen het perceel, de opstal, de eigenaar en de hele  

ontwikkeling vanaf 1832, een schat van informatie. Compleet met hulpkaarten 
en overzichten. 

Het programma is te bedienen door een van de werkgroepleden en staat op twee 
computers in de bestuurskamer.  
Kom eens langs! Donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Contact opnemen met 

werkgroephhsm@oudhoorn.nl  

mailto:werkgroephhsm@oudhoorn.nl

